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 اإلا٣ضمت

، الٗلُم بإخىا٫ زل٣ه ،اإلاخأل٠الخمض هلل زال٤ الًض و  

 اإلاجزه ًٖ ٧ل ه٣ٍو، 
 
 و  ظاٖل النهاع هىعا

 
 صؤبا

 
 وؾ٨ىا

 
، واللُل ؾترا

  ًْ ، َم ، واإلااو٘ لخ٨متاإلاُٗي بٛحر مؿإلت
ّ
ٕ َىّ لبجي آصم و غ ال٩ىن سخ

ه وما ؤؤالن له الخضًض، و له ال٩اثىاث
ّ
 ،ٖٓم مىخه، ٞؿبداهه ما ؤظل

٫ مجزّ ، وهى الٛجي ًٖ الٗاإلاحن، عه خ٤ ٢ضعهال ٣ًّض ًجخض و  ًْ زم ججض مَ 

مبحن، ٞؿٗضث اللٛت وؾٗض ؤهلها ؤن ٧اهذ  ٖغبّي  ال٨خاب بلؿاٍن 

ىت للىحي ؤلالهي، ٞجالذ ٖلى ؤ ؾالؾت مخ٣ض، و  هاٍء الٗباص بب تلؿى٢ٍغ

ذ ٦مىط باؾ٤ ججخاح ٧ل نىٝى ألاصب، ، وعاخ٦٫ٗظب اإلااء الؼال

 جغا٢و الكٗغ جاعة وجظوب بالىثر ؤزغي 
ّ
ما اػصصها ، جل٪ اللٛت التي ٧ل

 
ّ
 ٧ل

 
 ب٩ل ٖاق٤ ، و ما ابخٗض ٢غاعهاٞيها ٚىنا

 
ٞخدذ لىا طعاٖيها مهللت

 لخغوٞها مخُم 
 
ضا  لِـ بٗضها بال مٍؼ

 
ٍٕ  في بُاجها ٞخًمه يمت مً ابضا

 ، ؤما بٗض: سخغو 

وب٦ما٫ مخُلباث  ،بٗض جسغجي في الجامٗت الهاقمُت 

 عؾالتي اإلاىؾىمت بـــ)اإلاٟاع٢ت 
 
الخهى٫ ٖلى صعظت اإلااظؿخحر وجدضًضا

ٞيها ؤ٦ثر مً مئت  م(، التي جىاولُذ 0216-0222في الغواًت ألاعصهُت: 

َب٤ ، قٗغث ؤن هظه الىماطط ٚحر ٧اُٞتٖغبُت في ألاعصن عواًت
ُ
، ولم ؤ

التي حؿاٖض  ٧ل اؾتراجُجُاث اإلاٟاع٢ت وجظو١ ظمالُاتها البالُٚت

بٌٛ الىٓغ  وجدلُلها الؿغصًت ؾبر ؤٚىاع الىهىم بك٩ل ٦بحر في

ها  ؤهه ُخٓغ ٖلّي جُب٤ُ مىاهج ه٣ضًت ًٖ ظيؿها وهٖى
 
، زهىنا

ت في الغؾالت ه ٦ما ؤه ،الغواًت ٢ِ٣ٞاب ٢ىؾحن بوُخهغث  ،مخىٖى

الخٔ ازل اإلا٨خبت الٗغبُت ججىالي ص زال٫
ُ
 ٦ّم ٦ىذ ؤ

 
 مً ا ا

 
ل٨خب ٦بحرا
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ت  التي جٟخ٣غ بلى الجاهب الخُب٣ُي والخدلُلي للىهىم الخىٓحًر

ٞبضؤ اظتهاصي ٖبر ٦خابت م٣االث ه٣ضًت في ٖضص مً ، تؤلابضاُٖ

الصخ٠ واإلاجالث واإلاىا٢٘ ؤلال٨تروهُت الٗغبُت والٗاإلاُت، ل٨جّي 

 –واظهذ 
 
 ٦ثرة وهبظ ،الخ٣ُض بُى٫ اإلا٣ا٫ جدضًاث ؤبغػها -ؤًًا

ُت الغواًاث ؤو والا٢خباؾاث، الخىز٤ُ وؤلاخاالث  بياٞت بلى هٖى

ا  الاوسخابال٣هو وؤؾماء ؤصخابها... ٣ٞغعث  مً اإلاىهاث ما٢خ 

المُت، وبض ؤ٩ٞاعي وظهىصي مً بحن صٞاث ٦خبي التي ؤٖضها  ؤلٖا

ؿ  مخاَع
 
٢اث زل٠ ْاهغة الٗال٢اث والهضا الاههُإج٣ُجي مً  ا

التي حكهضها الؿاخاث الش٣اُٞت الٗغبُت في و٢خىا آلاوي  الخ٨خالثو 

 .آزاعها الؿلبُت ٖلى الىا٢٘ الى٣ضي واو٩ٗاؽلؤلؾ٠، 

جغاظٗه ٌٗجي جغاظ٘ ألاصب والش٣اٞت  وؤؾلبُت الى٣ض بن  

ضزل ال٣اعت الٗاصي في صوامت جذجبه ًٖ الخمُحز بحن الٛض  ، ٍو
 
ٖمىما

غي  ، وهدً ٦ى٣اص جتراظ٘والشمحن  ٢ُمخىا وؤهمُدىا وصوعها الخىٍى

 مً هظه اإلا٣االث و والخش٣ُٟي لل٩اجب ٢بل ال٣اعت، 
 
لم ؤ٦خب ؤًا

تي بإصخابها ه، ومنهم  -همب٦ًٗما ًٟٗل – إلاٗٞغ بل ؤٚلبهم ال ؤٖٞغ

ت؛ صولُتٞاثؼة بجىاثؼ  ؤصخاب عواًاث ٖاإلاُت ومترظمت ل٨ً  وج٣ضًٍغ

هم ؤؾماءهم تهىتٖالمُت التي حٗاملذ مٗها اؾؤصخاب اإلاىهاث ؤلا 

 يكغوا لي.  ٞ

ًجم٘ هظا ال٨خاب بحن صٞخُه ٢غاءاث جُب٣ُُت وههىم  

جدلُلُت لىماطط مسخاعة مً ؤ٦بر وخضة ؾغصًت ؤصبُت )الغواًت(، 

اث ظضًضة حؿاهم في جهىى ؤنٛغ وخضة ؾغصًت  وابخضٖذ ُٞه هٍٓغ

غها ( وجٍُى
 
 الخضًض ًٖ الشالزُاث  )ال٣هت ال٣هحرة ظضا

 
زهىنا
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ىهُ ىء ٖليها، وهظا ال ٌٗجي ؤن ال٨خاب زا٫ٍ مً ًت وحؿلُِ الالبىلٞى

 
 
 .الخىٓحر؛ ألن اإلاىهج الخدلُلي عا٣ٞه اإلاىهج الىنٟي والدجاجي ؤًًا

اظتهاص وكغث  ٦شمغة )الغواًت( ظاء ال٨خاب في ق٣ه ألاو٫  

 ٣ٞغعث ب٦ماله هىا، ؤما الك٤ الشاويؤٚلبه
 
 ، ل٨ىه ٧ان مبخىعا

)
 
ًُ  )ال٣هت ال٣هحرة ظضا  ٌؿحر  ايكغ مىه بال ظؼء  ٞلم 

 
واخخىي ٖلى ، ا

ه لجيـ ؤصبي  ض مً هٖى ؤهه لم ًلخٟذ بلُه ؤخض بلى  ؤًْجىٓحر ٍٞغ

  ،ُٞما بدشذ آلان
 
وهى الشالزُاث ال٣ههُت ال٣هحرة ظضا

 ؤوي بىلُٟىهُتهاو 
 
ل٨ً  ؛بيكغه في مجلت مد٨مت َمدذ، وال ؤزٟي ؾغا

ولم  ،هاال٩اجب الظي ازترث ٢ههه وههىنه ؤلابضاُٖت لم ًيكغ 

ت ٢ههُت بلى آلان، ًجمٗها ، ووكغ ٞداله عاصٝ خالي في مجمٖى

ألاؾخاط الض٦خىع  وهى  بل٨تروهُت،ههىنه في مجالث وصخ٠ ومىا٢٘ 

                                         )خمض الخاجي( في ظامٗت الؿىعبىن.

بكتى ؤهىاٖها  )املفارقت(ل٨خاب ٧اهذ لوالشُمت ألاؾاؾُت  

٣االث ه٣ضًت بابحن؛ ألاو٫ م بلىجٟٕغ  هؤما ج٣ؿُم٣ىُاتها، ونىعها وج

ال٣هت في صعاؾاث جُب٣ُُت عواثُت، والشاوي وجُب٣ُُت لىماطط 

خباعاث ؤبغػها ؤن  ، وهظا الخ٣ؿُم زً٘ لٗضص مً الٖا
 
ال٣هحرة ظضا

 الغواًت ؤؾب٤ 
 
ٗض او٩ٗاؾا

ُ
 التي ح

 
 مً ال٣هت ال٣هحرة ظضا

 
سُا جاٍع

 للغواًت وجُىعه
 
ا ا، واٖخباع آزغ وهى ؤن اإلا٣االث الغواثُت ٖلى مىاٍػ

ت ٢ض مهضث بك٩ل ٚحر  م مً ٦خابتها في ْغوٝ ومىا٠٢ مخىٖى الٚغ

.
 
ىهُت ال٣هحرة ظضا  مباقغ لغئٍتي اإلابخضٖت في الشالزُاث البىلٞى
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 الباب ألاول 

 )الرواًت(
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 بىليفىهيت السرد الجدًدة

  (ؤٞاعي الىاع)عواًت 
 
 همىطظا

ُت خغ٦ت بوؿاهُت بالضعظت ألاولى، ًيخجها بن الخغ٦ت ألاصب

ّٗبر ًٖ همىمه، ٞخخإزغ ٦خابخه  ؤلاوؿان لئلوؿان، ُٞٗالج ٢ًاًاه َو

 جل٪ اإلاغجبُت بالىىاحي الاظخماُٖت 
 
ب٩ل ما ًدُِ به، زهىنا

والش٣اُٞت والضًيُت التي مً قإجها ؤن جازغ ٖلى البيُت ألاًضولىظُت 

ٟها اإلابض ٕ صازل اإلاتن الخ٩اجي، والىٟؿُت للصخهُاث التي ًْى

٠ُ التر٦ُب اللٛىي وخُا٦خه واوسجامه ٦ما  وجخد٨م ب٨ُُٟت جْى

ًيبػي، طل٪ ما ًم٨ً إلاؿه ومٗاًيخه ًٖ ٢غب في عواًت )ؤٞاعي الىاع( 

م، لؤلعصوي ظال٫ 0215الخاثؼة ٖلى ظاثؼة ٦خاعا للغواًت الٗغبُت ٖام 

 بغظـ.  

مهُلر " ًم٨ً ؤن وّٗغٝ البىلُٟىهُت بإجها: في البضاًت

كحر بلى  عاسخ في ٞىىن  الخإل٠ُ اإلاىؾ٣ُي بزغ ْهىع ؤٖما٫ )بار(، َو

ت  الىٕى الشالض مً ؤهىإ اليؿُج اإلاىؾ٣ُي الظي جخ٣ابل ُٞه مجمٖى

مً ألالخان، وجىُل٤ في آن واخض، وجدكاب٪ وجخٗاعى، بدُض 

ًداٞٔ ٧ل لخً منها ٖلى ٦ُاهه ؤلا٣ًاعي الخام، وبما ًىلض بُنها 

رابُت جيخج وٛمتها اإلامحزة، ٞهى مٟهىم ببضاعي ٌٗجى وخضة ٞىُت مت

 مبضؤ البىلُٟىهُت اإلاىؾ٣ُُتبلى ؤن  ، باإلياٞت(1)"بخٗضص ألانىاث

                                                           
م، ( ٖبض1) ، 0ٕ ،5 مج، ٞهى٫ مجلت  ،املىسيقى في الخطىيذ حعدد ٖىا٠َ، ال٨ٍغ

  122، ال٣اهغة، م م1985

www.jadidpdf.com



 

 
 6 

ال ج٩ىن زمت هُمىت ًجب ؤ ؤي ؛، ٣ًىم ٖلى حؿاوي ألانىاثألاؾاؽ

 .ألي نىث )لخً(، ٦ما ًجب ؤال ٣ًىم ؤي نىث بضوع الخبُٗت

الىاخُت ألاصبُت ٞهى هظا مً الىاخُت اإلاىؾ٣ُُت، ؤّما مً 

مٟهىم باهٟالث الىو مً جد٨م اإلاىٓىع الىاخض، وؤؾغ الغاوي "

الىاخض، ٞخخٗضص اإلاىٓىعاث في الغواًت وجىٟخذ ٖلى لٛاث ٖضة، 

 
 
، (1)"وؤهماٍ مسخلٟت مً الىعي ججاه الظاث وججاه آلازغ والٗالم مٗا

ٗاعيها وجماػظها، جدبلىع وظهاث هٓغ ٞمً زال٫ حكاب٪ ألانىاث وح

زانت ب٩ل شخهُت، ومى٢ٟها مما ًجغي خىلها، صون ؤن جخىخض 

  .جل٪ ألانىاث ؤو ًُػى ؤخضها ٖلى آزغ

غ لىٕى ظضًض مً ؤهىإ 
ّ
 وفي هظه الضعاؾت ؤوص ؤن ؤهٓ

البىلُٟىهُت الؿغصًت صٞٗخجي )ؤٞاعي الىاع( لضزى٫ ٚماعها ب٣ىة، وهي 

مً طاث حٗضص ألانىاث ٞيها )بىلُٟىهُت الؿغص الجضًضة( التي ٩ًىن 

( ولِـ بخٗضص الغواة  ؛ٖلى مؿخىاهم الؿُخي الغاوي )الٗاٝػ

اؾُخسضمذ ٞالبىلُٟىهُت الخ٣لُضًت ٖىضما صزلذ بلى مًماع ألاصب 

٦مهُلر مىؾ٣ُي في ٚحر مىيٗه؛ ألن البىلُٟىهُت اإلاىؾ٣ُُت حٗخمض 

 جاب٧٘اهذ الٗال٢ت هي ٖال٢ت  ٖلى الهىث، وحٗضصه واؾخ٣الله، ٞةطا

ىمِ ال ًغقى بلى نُٛت البىلُٟىهُت، ختى وبن حٗضصث ، ٞهظا المخبٕىو 

ألانىاث اإلاىؾ٣ُُت في آن واخض وازخلٟذ؛ ٞهي بظل٪ ؾدك٩ل 

 -، بِىما في الؿغص هجض ؤي نىث بداظت ضجت ال ٢ُمت لها
 
بلى  -صاثما

بمٗجى ؤن هظا الهىث ٚحر مؿخ٣ل  ،وػمان...خضر وم٩ان شخهُت و 

                                                           
ؼة، مدمض، 1) ، مجلت ال٨ٟغ الٗغبي )مٗهض ؤلاهماء البىليفىهيت الروائيت( اهٓغ: بٖى

 89، م83، 17ٕج الٗغبي( لبىان، م
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ما٫ الؿغصًت ال  الغواثُت( بظاجه، ٦ما ؤن ظمُ٘ ألٖا
 
خضًشت )جدضًضا

وهجض بٌٗ الى٣اص )مً باب حٗخمض ٖلى هظه الخ٣ىُت )حٗضص الغواة(، 

ت بالخ٣ىُاث اإلاىؾ٣ُُت( ٢ض ؤٟٚلىا بم٩اهُت ٖاٝػ هظا  ٢لت اإلاٗٞغ

اللخً ؤن ًخدى٫ )هٟؿه( بلخٓت مُٗىت مً م٣ام بلى م٣ام آزغ، ؤو 

 ٘ ت مؿخ٣ل لى بُيء ؤو ال٨ٗـ، وجب٣ى ظمُ٘ ألانىاثبمً ب٣ًإ ؾَغ

 .ومداٞٓت ٖلى طاجُتها وزهىنُتها

هجض ؤن الغاوي  ؛ججاه ألاصب٨ٟغة الؿاب٣ت بطا جدىلىا بال

)هٟؿه( ٢ض ًسخل٠ نىجه ؤو عئٍخه، ؤو جسخل٠ وظهت هٓغه وباعة 

خ٨ُه بازخالٝ الخضر واإلا٩ان والؼمان وألاًضًىلىظُا، وطل٪ ما 

في ٞٗله )زاَغ( بُل الغواًت خحن جدى٫ نىجه بخدى٫ مى٢ٗه 

 
 
بلى عاٍو مكاع٥ ًهى٘  ،الغواًت مً عاٍو ٖلُم ًغوي ما خضر له ؾاب٣ا

ازغ به، ومً زم بلى عاٍو قاهض ًى٣ل نىث )الخ٩اءة(  الخضر ٍو

ظمُ٘ ص ال٣ّهاص(، ٞالهىث الظي ؤونل ونىث )ٖلي بً مدمى 

هى نىث )زاَغ(، ومً زم بن وظهاث  للمخل٣ي ألانىاث في الغواًت

ل منها الؿاعص الغثِـ ٧اهذ مخٗضصة وؤقبه الىٓغ )الغئٍت( التي اهخ٣

ما ج٩ىن مشل ظى٢ت ٖٝؼ ٧ل مً )زاَغ/الخ٩اءة/ ال٣ّهاص( بألخه 

٩ل خ٩اًت صازل الخانت، والجمُ٘ ؤنضعوا ؾُمٟىهُت مخىاٚمت، ٞ

 مً طاث الٗاٝػ 
 
 مسخلٟا

 
الغواًت جمشل آلت مىؾ٣ُُت حٗٝؼ لخىا

اخضة، هي جل٪ )الغاوي(، وفي النهاًت ًهل باإلاخل٣ي بلى هدُجت و 

خبذ الغواًت مً ؤظلها. عاٍو واخض صخُذ
ُ
 ؛الغؾالت )اإلا٣هضًت( التي ٦

ت هٓغ مدضصة  ل٨ً مى٢ٗه مسخل٠ ٞهى ٠٣ً ب٩ل واخضة في ػاٍو

جسخل٠ ًٖ ألاولى، ٟٞي )ؤٞاعي الىاع( وظضها الغاوي )زاَغ( ٠٣ً 

ؤمام مغآة ؤولى )٢هت اخترا١ عواًخه( ٞجري مالمذ، ؤخضار، ؤم٨ىت، 

ٞةطا هظه الهىعة او٨ٗؿذ ٖلى مغآة زاهُت )٢هخه م٘  ؤػمىت،
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 ال، ٟٞي 
 
الخ٩اءة( وزالشت )٢هت ال٣ّهاص( هل الهىعة هٟؿها؟ َبٗا

وه٨ظا جخىالض  / وظهاث هٓغ،اًت زالر مغاًا ٌٗجي زالزت ؤنىاثالغو 

   ختى جهاًت الغواًت.الغئي ووظهاث الىٓغ 

  
ُ
ٓغ بلى ظاهب ٗجى بىظهت الىبن البىلُٟىهُت الخ٣ت جل٪ التي ح

ولهظا الؿبب ب٣ُذ اإلاىؾ٣ُى البىلُٟىهُت مىظىصة ولم  ؛الهىث

 جىضزغ بلى ًىم
ُ
 ر في الخ٣ل ألاصبيثىا هظا، بِىما الخبـ ألامغ ٖلى ٦

 .خضازُت ضًض ًٖ هظه الخ٣ىُت اإلاا بٗض، وبضؤوا ًخداقىا الخوالى٣ضي

 

 ال٨خابت البىلُٟىهُت ٧ي جد٤٣ هجاخها ًجب ؤن جخد٤٣ 

الهغإ ؤو الضعاما مً زال٫ ججمُ٘ الصخهُاث في م٩ان  اإلاىاظهت ؤو 

ىبُتمدضوص وػمان ٢هحر، ؤي اللخمت   هظا)الؼم٩اهُت(، و  ال٨غوهَى

ت( الغثِـ ٞاإلا٩ان ؛في )ؤٞاعي الىاع( جد٤٣ ؤما )ّٖمان  ،اهدهغ )بال٣ٍغ

ت، والٟترة الؼمىُت ًم٨ً ج٣ضًغها مً  وباَعـ( ٧اهذ ؤما٦ً زاهٍى

لتزال٫ ؾُا١ الغواًت بإجه ً )مدهىعة( ا لِؿذ ٍَى ، ٣ُٞى٫ اصٍو

غ في هظا الؿُا١:  في اإلاؿاخت اإلاٛل٣ت وخضها ًم٨ً للهغإ ؤن "مٍى

يخهي في خخمُت، ٩ٞل اإلاساعط مؿضوصة، وهدً هضع٥  ىمى ٍو ًيكإ ٍو

، ٞباهدهاع اإلا٩ان والؼمان جد٣٣ذ (1)"طل٪ ؤزىاء مغا٢بدىا للخضر

بلى ههل مً زاللها الضعاما والهغإ بحن الصخهُاث التي ًم٨ً ؤن 

ؤن الهغإ ٧ان م٘ الظاث، ٞساَغ ما ؤونله بلُىا بهىجه هى 

خ٩اًخه، والخ٩اءة هي ؤمه ابىت اإلاكاي التي طا٢ذ ؾُاٍ الُٗب 

والخغام وو٢ٗذ ضخُت لؤلٖغاٝ والٗاصاث، وال٣ّهاص هى همىطط 

                                                           
 -5691الرؤيت السياسيت في الرواًت الىاقعيت في مطر )( اهٓغ: خؿحن، خمضي، 1)

 301م، م٨خبت آلاصاب، ال٣اهغة، م1994، 1، ٍ(5691
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اف مكىها اإلاش٠٣ اإلا٣مٕى الظي اختر١ بىحران الجهل والخ٨ٟحر، ٖو

خ  .                    ه ل٩ل ما ًجغي خىله.بٗلمه وعٍئ

 في بًجاص عواًت بىلُٟىهُت  
 
 ؾغصًا

 
ُا وظال٫ بغظـ لضًه ٖو

ظضًضة ؤجاخذ لل٣اعت الىٓغ في الخضر مً ػواًا ّٖضة، وظىاهب 

ل، وبٖاصة الدك٨ُل مما ًا٦ض ؤن اؾخٗما٫  مسخلٟت ٢ابلت للخإٍو

ت ؾُدُت لِـ وؾُلت ؤصبُ"الغاوي هٟؿه في وظهاث هٓغ مخٗضصة 

، لظل٪ هجض (1)"ٞدؿب، بل هى ماقغ ٦ظل٪ بلى نغإ الظاجُاث

 ً ٟؿ٩ي بىنٟه وظهت هٓغ مدضصة ًٖ الٗالم ٖو البُل حهم صوؾخٍى

جاه 
ُ
 ًخسظه بوؿان ج

 
ما ، وج٣ٍى

 
ا  ٨ٍٞغ

 
هٟؿه هى بالظاث، بىنٟه مى٢ٟا

جاه الىا٢٘ الظي ًدُِ به، 
ُ
ٞاإلاهم باليؿبت هٟؿه بالظاث وج

ؿخٟؿ٩ي  ال مً ٩ًىهه بُله في الٗالم، بل  -ازخحن٣ًى٫ ب –لضَو

بالضعظت ألاولى ما الظي ٩ًىهه الٗالم باليؿبت للبُل، وما الظي ٩ًىهه 

 (0)هى باليؿبت لىٟؿه طاتها
 
ما ، ٞساَغ ٖالج في عواًخه التي اختر٢ذ ٚع

ٖىه مى٢ٟه مً الٗالم الظي ؤزظ نىعة ؤلاؾالم اإلاكىهت التي ػاصتها 

ً الٗغبي مشل خغ٧اث الخُٝغ وؤلاعهاب اإلا ىدكغ في ظؿض الَى

ان، ومى٢ٟه مً مجخمٗه الظي ًامً بالخغاٞاث والكاجٗاث  الؿَغ

الج  ؤ٦ثر مً بًماهه بالىهىم الضًيُت وهخاثج الٗلم الخضًض، ٖو

مى٢ٟه مً طاجه خحن جدضي نىجه الظي زغط بلُه مً خاؾىبه 

ً ما هى م٣ٟىص مً عواًخه ويغوعة الضزى٫ بلى ٖالم الالوعي  لخضٍو

 .                           إلصعا٥ طل٪. 

                                                           
، 4، مجلت ٞهى٫، مجًىسف القعيد والرواًت الجدًدة( صوظالؽ، ٞضوي مالُي، 1)

. 193، ال٣اهغة، م 1، ط3ٕ

تي، شعريت دوسخىيفسكي( اهٓغ: بازخحن، مُساثُل، 0) ، جغظمت: ظمُل هه٠ُ الخ٨ٍغ

 67م، صاع جىب٣ا٫، م1986، 1ٍ
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بن الغاوي في )ؤٞاعي الىاع( لِـ مجغص وؾُُت ها٢لت  

باث اإلاال٠، بهه ًخمخ٘  للمٗلىماث ٣ِٞ، ؤو مجغص جد٤ُ٣ لٚغ

ت ؤن باؾخ٣اللُت وؿبُت ًٖ ؾلُت اإلاال٠، وال حٗجي هظه الاؾخ٣اللُ

 مً اؾتراجُ الغاوي ٣ً٘ زاعط زُت اإلاال٠؛
 
جُا بل ٌٗض ظؼءا

ت اليؿبُت،   إلاشل هظه الخٍغ
 
اإلاال٠، التي جهيء الغاوي ؾلٟا

ٞالبىلُٟىهُت هىا حٗجي جىُٓم ؤق٩ا٫ الىعي اإلاخٗضصة صازل الغواًت، 

ضة،  وحصخُهها بك٩ل مدؿاٍو ًدىاؾب م٘ الهىضؾت الؿغصًت الٍٟغ

ل   للخإٍو
 
مما ال ًاصي بلى هُمىت وعي واخض، وججٗل اإلاجا٫ زهبا

                                             .                     .   وحٗضص ال٣غاءاث

  
 
ومً زال٫ ٧ل ما ؾب٤ ًم٨ً ؤن هسغط بىدُجت مهمت ظضا

وهي ؤن ظال٫ بغظـ في عواًخه )ؤٞاعي الىاع( خ٤٣ ما جمىاه ٦مبضٕ 

، والٟتن، وهبظ آلازغ-ٖغبي   -ٌِٗل وؾِ مدُِ ملتهب بالخُٝغ

ٖليها في اإلاىهج الاظخماعي بضًم٣غاَُت )الضًم٣غاَُت( التي ًُل٤ 

 في نغإ م٘ 
 
 اًضلىظُا

 
 ؤو مى٢ٟا

 
الؿغص، بط جهبذ الصخهُت نىجا

٧ل ما ٣ًابلها، صون ؤن ًُػى نىتها ؤو اًضولىظُتها ٖلى ما هى ٚحرها، 

م  ٞهىث )زاَغ( لم ًُٜ ٖلى نىث الخ٩اءة ؤو نىث ال٣ّهاص، ٚع

وبظل٪  لغواًت بإ٦ملها،ل٩ىهض٦تر لؿُمٟىهُت ا٧ان ا -ؤي زاَغ–ؤهه 

 والغاوي ٦ظل٪، واإلاخل٣ي جٟاٖل وجإزغ وؤّو٫ ٦ُٟما 
 
ال٩اجب ٧ان مداًضا

 قاء واهداػ للُٝغ الظي عآه ٖلى خ٤.  
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 ألاهشىلىظُا اإلاساجلت في الغواًت ألاعصهُت

( 
 
 (مٟاع٢ت البىاء الؿغصي في عواًت ؤهثى اٞترايُت همىطظا

 

ت ًجب ؤن ج٩ىن بن ال٣غاءاث الى٣ضًت للىهىم ألاصبُ 

مخٗضصة وال جهاثُت، لظل٪ ال ًىظض ٢غاءة واخضة ألي ٖمل ببضاعي، 

ٞبخٗضص ال٩لماث جخٗضص اإلاٗاوي، وبخٗضص ال٣ّغاء جخٗضص ال٣غاءاث، بل 

خه مً خحن بلى آزغ، وله  بن ال٣اعت هٟؿه ٢ض جسخل٠ ٢غاءجه وعٍئ

ت ؾض الٟجىاث وملء الشٛغاث والبُاى بما ًدىاؾب م٘ ٞهمه  خٍغ

 وجظو 
 
 ظضًضا

 
٢ه إلاا ٣ًغؤ، ٞبىاء الىو حهضمه ال٣اعت لُبجي م٩اهه مٗماعا

ًدُل بلى مٗان مسخلٟت م٘ ٧ل ٢غاءة، وهظا ما ًبٗض الغوح والخُاة 

هاصعة في ن٠ُ للىهىم ألاصبُت، ل٨ً في عواًت )ؤهثى اٞترايُت( ال

ؤلعصوي ٞاصي اإلاّىاط الخًحر هجض ؤن ؾُمُاثُت الٗىىان م، ل0216ٖام 

ر؛ ُٞالخٔ ٣ىة ٖلى ال٣ّغاء، واوؿا١ زلٟها ٦ثهٟؿها ب٢ض ٞغيذ 

اظمإ ٍٚغب بإن )ؤهثى اٞترايُت( عواًت ٦خبذ للمغؤة ب٣لم عظل، مما 

صٞ٘ للدؿائ٫ هل ؤخضار الغواًت وشخهُاتها وػماجها وم٩اجها ولٛتها 

 ؤجها ٦خابت
 
ت جسو اإلاغؤة ختى هجض هظا ؤلاظمإ جىحي ٞٗال ؟ هل هٍٓغ

بضاُٖت لىجض وؤصواتها في ؾبر ؤٚىاع الىهىم ؤلا الؿغص هٟضث آلُاتها 

م مً ججاوػ ال٣غاءاث في  ت عئٍت واخضة ألهثى اٞترايُت ٖلى الٚغ ػاٍو

ٗذ بلى آلان الغواًت خاظؼ الخمـ ٖكغ ٢غاءة ؟ هل ؤهثى اٞترايُت ٞع

مً قإن اإلاغؤة ؤو جدضزذ ًٖ زهىنُتها وؤهملذ الغظل؟ مً الظي 

 ؤم  ؤَل٤ نٟت )اٞترايُت( ٖلى ألاهثى؟
 
وهل هظه الهٟت حٗض مضخا

؟ وإلااطا؟ 
 
 طما
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ؾإ٢ضم ٢غاءة ه٣ضًت لغواًت ؤهثى  الضعاؾت اإلاىظؼةفي هظه  

 
 
 ٖلى اإلاٟاع٢ت، مداوال

 
اٞترايُت طاث البُىلت الجماُٖت، مغ٦ّؼا

مٗاًىت الىو مً ظىاهبه اإلآلمت باؾخسضام ؤصواث ه٣ضًت ظمٗذ 

ى اٞترايُت عواًت جدمل جدذ بحن الخضازُت وما بٗضها؛ ألبغهً ؤن ؤهث

 لىا٢٘ 
 
 الطٖا

 
ىاَٟها الغ٣ُ٢ت بغا٦حن هاثجت وه٣ضا ت ٖو لٛتها الكٍٗغ

لؿٟخه الضًيُت. مٓلم ببيُخ  ه الاظخماُٖت ووُٖه الش٣افي ٞو

ؤو )اإلاسخاعاث ألاصبُت(  (Enthology) هشىلىظُا، حٗض ألا بضاًت 

 مً ٞغوٕ الاهثروبىلىظُا )ٖلم ؤلا
 
ا وؿان(، بهٟت ؤو )اإلا٣خُٟاث( ٖٞغ

ٗىص ؤنل مؿمى  خُض ٌٗجي  اللٛت الُىهاهُت بلى )ؤهشىلىظُا(ٖامت، َو

م ججمُٗها وجيؿ٣ُها بما ًىاؾب مى٢٘ التي ًخ )اإلاهُلر )با٢ت الؼهىع 

ها وعاثدتها، وحٗٝغ ألا  بُٗتها ولىجها وهٖى   هشىلىظُا٧ل ػهغة َو
 
خضًشا

وهي صعاؾت م٣اعهت للش٣اٞت  ،بإجها ٖلم صعاؾت ؤلاوؿان ٩٦اثً ز٣افي

ؤلاوؿاهُت ٖلى مؿخىي الىخاط ألاصبي للمبضٕ هٟؿه ؤو بحن مبضٖحن 

 و الىٕى ؤو ألاؾلىب ؤو اللٛتمخٗضصًً طاث محزة مكتر٦ت ٧اإلاىيٕى ؤ

بلى ؤجها: ٕٞغ مً  (Hoebel) ، وطهب هىبلؤو الش٣اٞت ؤو البِئت

الاهثروبىلىظُا ل٨نها بدض جسهصخي حهخم بخدلُل اإلااصة الش٣اُٞت 

م٨ً ؤن هإزظ عواًت  لمُت ص٣ُ٢ت، ٍو ٣ت مىهجُت ٖو وجٟؿحرها بٍُغ

ل٪ ٞغاصة )ؤهثى اٞترايُت( ٦ىمىطط ممشل لئلبضإ ألاعصوي؛ ألجها جمخ

 مً ٢بل الغواجي في خب٪ 
 
ت ٖالُت اإلاؿخىي، ووُٖا ؤصبُت، ولٛت قٍٗغ

ػمىت وألاخضار والصخهُاث اليؿُج الؿغصي بخضازل ألام٨ىت وألا 

 .وجىلضها

ًم٨ً  -بك٩ل ٖام-اإلاخدب٘ للصخهُت في الغواًت ألاعصهُت  بن

ؤن ًلمذ بإجها شخهُت حِٗل في الخُا٫ ؤ٦ثر مً الىا٢٘ الظي 

www.jadidpdf.com

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


 

 
 13 

واهُىث ٖلى هٟؿها، و٢ّضمذ اإلاك٨الث وعجؼث ًٖ ج٣ضًم ججاهلخه، 

ٗض ؤعيُت زهبت ليكىء  ٌُ خلى٫ م٣ىٗت لها، في ْل جىا٢ٌ ًم٨ً ؤن 

 .ونىعها اإلاٟاع٢ت بكتى ؤهىاٖها

ُٗي الىو بالضعظت ألاولى، ح ج٣ىُت بالُٚت اإلاٟاع٢ت ٞهي اؤم

ت اللٛت، والضاللت اإلا٨شٟت، وج٣ىم ٖلى  ٢ُمت ؤصبُت، حٗخمض ٖلى قٍٗغ

غاص مً طل ًُ ٩ىن هظا الخىا٢ٌ ؤؾاؽ الخىا٢ٌ بحن ما ٣ًا٫ وما  ٪، ٍو

الخاعجي )الٓاهغ( للىو وؤلا٣ًإ الضازلي )الباًَ( له،  في ؤلا٣ًإ

وجخجلى في الٗمل الؿغصي مً زال٫ جدى٫ ؤصواع الصخهُاث 

هىع  ضص ؤنىاث الغواة، وجٟاوث ألام٨ىتوجىا٢ًها، وحٗ ونٟاتها، ْو

مً بٌٗ  -اإلاٟاع٢ت– الخ٩اجي، وحؿخُٟض إلاتنالٟجىاث الؼماهُت في ا

ب والخُا٫، مما  الخ٣ىُاث الؿغصًت مشل الٛمىى وؤلاحهام والخٍٛغ

ًاصي بلى حٗضص الضالالث وال٣غاءاث؛ ُٞم٨ً للىا٢ض الىنى٫ بلى 

 بلى البجى 
 
الخىا٢ٌ مً زال٫ ج٨ُٟ٪ بجى الىو ال٨بري ونىال

٤ آلُاث وؤصواث ه٣ضًت ؤ٦ثر ظغؤة مً الخ٣لُضًت، وال٣اعت  الض٣ُ٢ت، ٞو

بت في ال٣غاءة  -ا٦دكاٝ اإلاٟاع٢ت–ًم٨ً له طل٪  مً زال٫ الٚغ

ىهغ اإلاٟاظإة الظي  بٗت ألاخضار، والضهكت التي ًباٚذومخا بها، ٖو

 . (1)ًٓهغ ٖلى مالمده

٩ا  ها لم حؿخسضم في ص ًجم٘ الى٣اص والباخشىن ٖلى ؤجّ ٍو

 في الٗهغ بال  مهُلر ه٣ضي بمٟهىمها ٖىض الٛغبُحنالى٣ض الٗغبي ٦

                                                           
، عؾالت (0259 -0222املفارقت في الرواًت ألاردهيت )( اهٓغ: الغواظٟت، لُض ؾُٗض، 1)

الجامٗت الهاقمُت،  -م، ٖماصة الضعاؾاث الٗلُا والبدض الٗلمي0216ماظؿخحر، 
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 خحن جغظم ٖبض الىاخض لالاة ٦خاب صي. سخي. 
 
الخضًض، وجدضًضا

٪ )اإلاٟاع٢ت ونٟاتها(، ٩ٞان خا٫ اإلاهُلر خا٫ الٗضًض مً  مٍُى

ال٣ًاًا الى٣ضًت والبالُٚت الىاٞضة بلُىا في الٗهغ الخضًض مً 

حرها مً الٗىامل، الخًاعة الٛغبُت ومً مٓاهغ  بٟٗل الترظمت ٚو

 اعػة في الغواًت: اإلاٟاع٢ت الب

: الاًداء بالًُإ في ْل الخًىع 
 
 ؤوال

٧اهذ  قإع ٖغبي": ون٠ الغاوي خالت ؤ٩ٞاع )عبُ٘( بإجها 

ُت الٓهىع  ٨غة ظضًضة جيخٓغ قٖغ ت، ٞو في  (1)"ؤ٩ٞاع٥؛ ٨ٞغة مسلٖى

هظا الىن٠ مٟاع٢ت؛ ألن ألا٩ٞاع التي ظاءث ٖلى لؿان الغاوي ال 

ما اؾخ
ّ
قاعة ٖلى خالت بسضمذ ٦ٗالمت و ح٨ٗـ خالت عبُ٘ وخضه، وبه

ؤلاوؿان الٗغبي اإلاكدذ بحن الخًىع والُٛاب؛ ٞاإلاٟاع٢ت حؿخضعي 

ٖضم الخٗامل م٘ الىهىم بؿُدُتها، وبهما الىلىط بلى ؤٖما٢ها، 

 :للىٓغ ًٖ ٢غب، وهجضه في مىي٘ آزغ ًه٠ خالت اإلاىث بإجها

اإلاىث لِـ للمىحى، اإلاىث للبا٢حن ٖلى عن٠ُ الخُاة؛ ال هم "

ً ٖلى مؼاولت الخُاة في ب ً ٖلى الالخدا١ بمىجاهم وال هم ب٣اصٍع ٣اصٍع

اة ُٚابهم... ، (0)"مىحى هم ألاخُاء لىال ؤجهم ال ًدملىن قهاصاث ٞو

لخ٣ذ باألخُاء، ٞاإلاٟاع٢ت هىا هاقئت 
ُ
اهخٟذ نٟت اإلاىث ًٖ اإلاىحى وؤ

 ً مً ألاؾلىب الىنٟي ال٣اثم ٖلى الجم٘ بحن مخىاٍٞغ

٨ً ٖلى اإلاؿخىي الضاللي للؿُا١ ٞلٟٔ )ألاخُاء( ال )الخُاة/اإلاىث(، ل

اثُت له، وبهما بلى الضاللت  ًدُل بلى الضاللت البُىلىظُت والٟحًز
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ذي الؿاب٤ لخالت اإلاىث، وبظل٪ جيخٟي  ت، وهي الخًىع الخاٍع اإلاجاٍػ

اإلاٟاع٢ت مً الىو ٖلى اإلاؿخىي الضاللي، ٚحر ؤجها با٢ُت ُٞه ٖلى 

ؤن الىو ٢ض ٢هض جىلُض اإلاٟاع٢ت بهظه  مؿخىي ألاؾلىب؛ مما ٌٗجي

الهىعة للضاللت ٖلى ؤن الجم٘ بحن اإلاؿخدُلحن )الخُاة/اإلاىث( 

 
 
 خاٞال

 
سُا  جاٍع

 
٧الجم٘ بحن مىث ؤلاوؿان وبم٩اهُت امخال٦ه خًىعا

باإلاىجؼاث وألامجاص التي ٣ٞضها بمىث ؾاب٣ُه، مما ؤصي بلى حك٩ل 

ت الٗالم لِؿذ مالم ؤن جهبذ زا" خالت يُإ في ْل الخًىع  َع

ش  ش، جاٍع ؤ٦ثر مً ظماٖاث جدضها ظماٖاث؛ ٖلمىها في صعوؽ الخاٍع

ش في طا٦غجه  الث. ٦ىا وؿخٛغب ؤن ًدخٟٔ الخاٍع ٖهغ اإلامال٪ والضٍو

بٗهغ ٦هظا، ؤما الُىم ٞماطا ٖؿاها ه٨خب لؤلظُا٫ ال٣اصمت؟ ماطا 

 ًٖ ٖهغ الجماٖاث؟!
 
   .(1)"ٖؿاها هىز٤ ؤ٦ثر مً ؤن ه٣ى٫ لهم قِئا

: الىدُجت ال٨ٗؿُت للخضر
 
 زاهُا

ججه البىاء الؿغصي بلى افي مىاي٘ مسخلٟت مً الغواًت 

جإؾِـ مٟاع٢ت خاصة في خضر مدّمل بالضالالث ؤلاًجابُت، وهى 

ت  خضر الشىعة الخ٣ىُت والخ٨ىىلىظُت التي ظٗلذ مً الٗالم ٢ٍغ

٨مً جىلض اإلاٟاع٢ت في الضالالث الؿلبُت التي ؤهخجها هظ ا نٛحرة، ٍو

الخضر ٖلى الىا٢٘ الٗغبي، خُض الخًاص والخىاٞغ بحن ما ًدُل بلُه 

  وبحن ما ًيخجه.

وؤولى نىع اإلاٟاع٢ت ُٞه، هي ما ؤهخجه خضر جبجي )عبُ٘(  

)وخُض( الظي اهؼل٤ في مخاهاث الٗالم الاٞتراضخي اؾمه لُٟل ًدُم 
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ما لهظا ٢مذ بدبجي هظا اإلاىلىص، ٦ىذ ؤْىه ؾُد٤٣ خاظاحي، "

ئي، وبطا به ًل٣ي بي زل٠ ال٣ًبان. ما ٧ان قإن وخُض ؾحروي ْم

؟! جبا لهظا الٗالم الاٞتراضخي الظي ٚؼا ؤبىاءها  –وهظا ال٨ٟغ اإلاخُٝغ

ٞؿغ٢هم مىا، لم ٨ًخ٠ بؿغ٢تهم هم، بل ؾغ١ ٨ٞغهم  -ؤمام ؤُٖيىا

ًجابُت حٗىص ٖلى هٟـ ؤم ُخغمذ بٞالخبجي بىنٟه هدُجت  ؛(1)"ولّىزه...

ن ًً٘ ولى ٚغؾت في هظه الخُاة، او٨ٗؿذ ألامىمت، وؤب خاو٫ ؤ

ٖلُه بدضر السجً الظي حؿبب ُٞه وخُضه الظي لم ٨ًً له، 

والظي ؤصي بلى ْهىع هدُجت ٨ٖؿُت للخضر هى الشىعة الخ٨ىىلىظُت 

ًجابُاتها، في خضوص الاؾخٗما٫ ٖلى ؤ٢ل ببؿلبُاتها التي َٛذ ٖلى 

  الُىم؟   ج٣ضًغ، ٨ٞم هىال٪ وخُض و٦م عبُ٘ في ٖاإلاىا الٗغبي

: اللٛت الؿغصًت اإلاٟاع٢ت 
 
 زالشا

ها -5  ؤ٧ان نض٣ًا "٢ى٫ الغاوي:  ، مشلبحن الهٟت ومىنٞى

؟
 
 خمُما

 
ون٠ الهض٤ً باللضوص وون٠ الٗضو  "،لضوصا ؤو ٖضوا

بالخمُم، نىعة مٟاع٢ت في الىن٠؛ إلاا بحن صاللتي اللٟٓحن مً 

ض ؤن ٣ًى٘ اإلاخل٣ي ؛جىاٞغ بإن الهض٤ً ال  ل٨ً الىو الغواجي ٦إهه ًٍغ

 
 
، والٗضو ٢ض ٩ًىن خمُما

 
ًسلى مً الٗضاوة والٛحرة والخ٣ض ؤخُاها

 ؤزغي، وهىا 
 
 ؤخُاها

 
للىا٢٘ الٗغبي الظي لم جغخمه  بخالتعخُما

 ألاهٓمت، بِىما حٗا٠َ مٗه مً ٧اهىا ؤٖضاء ألامـ..  

ؤن  "،ببهحرة ؤٖمى، وبٗمى بهحر"ومً الكىاهض ألازغي  

ال٨ٗـ، هىا اه٣الب صاللي، ٞهل ًم٨ً ؤن ًه٠ البهحر بالٗمى و 
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مى ناخب بهحرة  ٩ًىن البهحر ؤٖمى؟ في الى٢ذ الظي ٩ًىن ُٞه ألٖا

 وهي ؤٖم٤ مً نٟت البهغ الؿُدُت؟ 

اإلاؿإلت مترو٦ت لل٣اعت هٟؿه بٗض ؤن ًضع٥ ٖال٢اث  

م٨ً جىن٠ُ هظا الىٕى مً اإلاٟاع٢ت  اإلاٟاع٢ت ب٩لُت الىو الغواجي، ٍو

التي حٗخمض ٖلى اػصواط الٗال٢ت بحن الى٣ًُحن باإلاٟاع٢ت الىٟؿُت 

ت( ًجم٘  اء/الٛضع، السجً/الخٍغ )الخُاة/اإلاىث، الىىع/الٓالم، الٞى

ُٟها  ال٣اعت في ٣ٖله الباًَ ظمُ٘ الشىاثُاث اإلاخىا٢ًت التي جم جْى

 في الٗمل الؿغصي، بٗض طل٪ ًهل الى اإلاٛؼي الٗم٤ُ.   

  في الجمل، بحن ظملخحن ٞاٖلهما واخض: -0

في الىو آلاحي جخىلض اإلاٟاع٢ت بحن ظملخحن ٞاٖلهما واخض، 

 ل٨ىه ًيخج نٟخحن مٟاع٢خحن إلاٟٗىله، ٣ًى٫ الىو:

سجل مٗىا الخًىع، ًضاعي "  له الُٛاب، ًدخٟٔ بمٗجى الُٛاب َو
 
جبا

ىاعي خًىعه بالُٛاب...   .(1)"ُٚابه بالخًىع، ٍو

 .ًدخٟٔ بمٗجى الُٛاب الجملت ألاولى:

سجل مٗىا الخًىع  :الجملت الثاهيت  .َو

( نٟت صالت  
 
في الجملت ألاولى ًيخج الٟاٖل إلاٟٗىله )ملمدا

ٖلى )الخًىع(، ؤما في الجملت الشاهُت، ٞالٟاٖل هٟؿه ًيخج للمٟٗى٫ 

هٟؿه نٟت صالت ٖلى )الُٛاب(، وما بحن الضاللخحن جىاٞغ وجباًً؛ بط ال 
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ًىع ًم٨ً ؤن ٩ًىن الٟاٖل في الجملخحن )الُٛاب( ًدؿم بالخ

والُٛاب في الى٢ذ طاجه، وهظا هى م٨مً جىلُض اإلاٟاع٢ت بحن الجملخحن. 

والىو بهظه اإلاٟاع٢ت ًً٘ اإلاخل٣ي ؤمام الازخالٝ بحن قٗىب الٗالم 

ت ظمٗاء في مؿإلت الخًىع والخإزحر وال٣ُمت، ٞما ًغاه  والبكٍغ

، وم٘ طل٪ ٞالجم٘ بحن اإلا٣ُاؾحن ٌٗض 
 
 ًغاه ٚحره ٚاثبا

 
البٌٗ خايغا

ع٢ت، وبقاعة الىو هىا بًغوعة ال٣بى٫ باالزخالٝ واضخت مٟا

 الضاللت.   

: الًٟاء الغواجي اإلاٟاع١ 
 
 عابٗا

ًم٨ً اؾخسضام مهُلر )الؼم٩اهُت( ؤو الىخضة  

ىبُت ً )الؼمان/اإلا٩ان(  ال٨غوهَى للضاللت ٖلى مضي جضازل الٗىهٍغ

ٟ ًُ هم في ؤهثى اٞترايُت، ٞالؼمان ٚحر مدضص، ول٨ً مً زال٫ الؿُا١ 

ؤهه زال٫ ٞترة بضاًت ألالُٟت الشالشت، واإلا٩ان مدضص ب٣ُغ ٖغبي 

بيُت الٗم٣ُت للىو جىحي ال ؤما)ألاعصن(، هظا ٖلى اإلاؿخىي الؿُخي، 

ىض الخضًض  ؛بٛحر طل٪ ً الٗغبي، ٖو  ال ًخجؼؤ مً الَى
 
ٞاألعصن ظؼءا

 ًٖ ألاعصن بىنٟه م٩اه
 
 آمى ا

 
ما ؤسخاه مً "وظىاعه ٚاع١ في الضماء  ا

 ً ! ًجىص ٖلُىا باألمً وألامل في و٢ذ ٌؿٝغ ُٞه الجىاع في َو

هىا ج٨مً اإلاٟاع٢ت اإلا٩اهُت ال٣اثمت ٖلى مبضؤ الخجاوع  ،(1)"الضم

اإلاخىاٞغ في ؤوياٖه ألامىُت والايُغاباث الؿُاؾُت، والؼمان ًُل 

هُت خّىلذ اٖلُىا خحن احؿم هظا اإلا٩ان بهٟت ألامً زال٫ ٞترة ػم

آمىت ٖلى الى٣ٌُ مً و٢تها الؿاب٤ للغبُ٘  الجىاع بلى مى٣ُت ٚحر 

 الٗغبي!   
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في اإلا٣ابغ، هؼوعهم وهدً " ٢ى٫ الغاوي: ومً الىماطط ألازغي  

هيخٓغ ؤن هلخ٤ بهم. في السجىن، هؼوعهم وهدً هيخٓغ ؤن ًلخ٣ىا 

ٟٞي الى٢ذ الظي ٩ًىن ُٞه  ؛جٓهغ الٟاع٢ت )الؼم٩اهُت( هىا، (1)"بىا

٤ )مً الىاخُت الؼماهُت( الظي ال بض اإلاُذ )صازل ال٣بر( هى الؿاب

اللخا١ به، ٞةن السجحن )صازل السجً( ال بض ؤن ًلخ٤ باألخغاع 

 
 
 ؛زاعط ٢ًبان السجً، والجم٘ بحن السجحن/اإلاُذ، لم ًإث ٖكىاثُا

ت  ت(، في و٢ذ ؤنبدذ الخٍغ بل ًغبِ بُنهما ٖالمت ؾُمُاثُت )الخٍغ

 ٖلى الكٗىب.   
 
 خ٨غا

: الصخهُت اإلاٟاع 
 
 ٢ت زامؿا

حٗض الصخهُت الغواثُت مً ؤهم ٖىانغ م٩ىهاث البيُت  

 بب٣ُت ٖىانغ الؿغص الغواجي، 
 
 وز٣ُا

 
الؿغصًت الغواثُت، وجغجبِ اعجباَا

ىاَٟها  ٧الخضر واإلا٩ان والؼمان مً زال٫ خًىعها اإلااصي ووٖيها ٖو

باٖخباع الاوؿان مدىع الخُاة، وحك٩لذ اإلاٟاع٢ت في ؤهثى اٞترايُت مً 

 ٌ صاللت اؾماء الصخهُاث مٗها:     زال٫ جىا٢

اؾم " ٞالغاوي نّغح بإهه ٞاؾم عبُ٘، ًدمل صاللت مٟاع٢ت، 

ٖلى ٚحر مؿمى، هى عبُ٘ ل٨ً خ٣له ا٦خٟى مً الٟهى٫ بالخٍغ٠، 

:(0)"هى ؤٚهان ال خُاة ٞيها لؿا١ خُت
 
  ، وعبُ٘ اٖتٝر بظل٪ ٢اثال

" 
 
ي ؤن ؤوع١، ف لم ٨ًً لي مً اؾمي ههِب، عبما ؾمىوي )عبُ٘( ؤمال

ت اإلاٛاصعة ٢اٞلت جُمىا بٗىصتها،  هم ه٨ظا الٗغب ٌؿمىن اإلاجمٖى
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ؿمىن اإلالضٙو ؾلُما جُمىا بكٟاثه، عبما ؾماوي ؤهلي عبُٗا جُمىا  َو

بةًغاقي، ٦إجهم ٧اهىا ًضعون ؤن الصجغة التي ال جىع١ في الغبُ٘ لً 

 
 
ذ الغاوي واٖتراٝ الصخهُت امً زال٫ ٞ. "جىع١ ؤبضا  إنبجطر جهٍغ

 لخالخه التي ًدُا ؛لم ًإزظ مً اؾمه ههِب (عبُ٘)
 
 بل ٧ان مىا٢ًا

م٨ً هىا الغبِ بحن اؾم الصخهُت وبحن الغبُ٘ الٗغبي، ب ها، ٍو

مؿخىاه ال٨ٟغي مؿاو ل٨ٟغ ال٩اجب( وهى  -ٞال٣اعت الٗمضة )اإلاش٠٣

ؤن اإلا٣هىص هى الغبُ٘ الٗغبي، ألهه  ؾِخًُٟ بلى٣ًغؤ هظه الخغوٝ 

هُل ٦ما هي، وهظا ما ؾِخم ازباجه مً زال٫ ظّؿض خالخه بالخٟ

 الىماطط الخالُت مً الصخهُاث: 

 في مىهبه  
 
مخدضر باؾم وػاعة "مدمىص: لم ٨ًً مدمىصا

 في صولت مجاوعة
 
 ٖلى يبِ "الخاعظُت وؾٟحرا

 
؛ ٞهى لم ٨ًً ٢اصعا

صاعة اإلاىهب بؤمىعه اإلاجزلُت، وخُاجه الُىمُت، ٠ُ٨ٞ ؾِخم٨ً مً 

 اإلاى٧ل الُه؟ 

 ؤ 
 
 ص٦خاجىعٍا

 
ً الٗغبي الظي وظض وا٢ٗا مل: جمشل خالت الَى

ت ال ًم٨ً الخسلو   ٖلُه، وهُمىت ٧ىلىهُالُت وؾلُت ؤبٍى
 
مٟغويا

غى ٣َىؽ " ،منها بؿهىلت والض ؤمل ٖلى ألا٢ل  ازخاع لها ػوظها ٞو

ػواٍط ومغاؾَم ٧اهذ ُؾّىت الخُاة ؤ٢ىي مً ٧ل ٞغويه ٞيها... ٢غاعاث 

اإلاؿخىي الؿُخي بن الكٗب ٢ض ٢بل هظا  ، ٖلى(1)"ألاب خاؾمت

ًه ٖلى اإلاؿخىي الغوحي،   ٢بلذ "الىا٢٘ اإلاٟغوى، ول٨ىه ٞع
 
ؤها ؤًًا

ال٣ؿمت ٖلى ازىحن، ؤخضهما ٞغيخه الخُاة لُمخل٪ ظؿضي، وآلازغ 

 ."عّخبذ به عوحي لُهبذ مال٨ها

                                                           
 179م ،الغواًت (1)
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ؼن  
ُ
الض٦خىع ماػن: في ٢امىؽ اإلاٗاوي ماػن ٌٗجي )ٖله مً اإلا

طو اإلااء مىه، واإلاٗجى: اإلااَغ. ؤو مً الٟٗل مَؼَن: طهب  ؤي السخاب، ؤو 

ومطخى لىظهه(، ٞماػن ازخحر اؾمه بض٢ت مً ٢بل الغواجي، الظي ؤعاص 

ت التي جغوي ْمإ الكٗب الظي ٌِٗل ٖلى  مىه ؤن ٩ًىن سخب الخٍغ

مطخى وطهب بٗض اهجغاع الشىعاث وا٢خإل  -ؤي ماػن -ألامل، ول٨ىه 

اء.بلى ب مباصئها الؿلمُت، مما ؤصي  عا٢ت الضماء وخهض ؤعواح ألابٍغ

مِؿىن: في ٢امىؽ اإلاٗاوي اؾم مِؿىن ٌٗجي )اؾم ٖلم  

ٗىىن  ماهض ٞاعسخي، مغ٦ب مً: )ِمي: الخمغ(، و)ؾىن: الدكبُه(، َو

ت وؤم  به: الخمغاء، ؤو طاث الىظه ألاخمغ، ومِؿىن ػوظت مٗاٍو

ض(، ٞخجؿض خالت مِؿىن في اليؿ٤ اإلاًمغ للغواًت خالت مٟاع٢ت  ًٍؼ

ً ظمُل( ٚحر  إلاا ًدمله هظا الاؾم مً صاللت، ٞهي امغؤة ظمُلت )َو

ت(، وهي في جغار  ٢اصعة ٖلى اهجاب َٟل )ؤبُا٫ ٌؿٗىن وعاء الخٍغ

وّخض ال٣باثل الٗغبُت بٗض جىاخغها جدذ لىاء واخض  ًْ الٗغب ؤم َم 

وزلُٟت واخض، خٟٔ صماء الٗغب واإلاؿلمحن، وعٞ٘ عاًت الٗلم 

ؿاواة، وخٟٔ خ٣ى١ ألا٢لُاث، مِؿىن ألام ج٩ىن في والٗضالت واإلا

 ٖهغها بهظا الظ٫ والاه٨ؿاع!

، الظي   وخُض: همىطط للكاب اإلاىجغ زل٠ ال٨ٟغ اإلاخُٝغ

 ٖلى الٗغب )٨ٞغة الخبجي في الغواًت(، الظي ٧اهذ 
 
ًم٨ً ؤن ٌٗض صزُال

، وزُٟذ  وؾاثل الخىانل الاظخماعي مً اإلاٛظًاث لل٨ٟغ اإلاخُٝغ

 ل.  مٗه ٧ل ظاه

ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن ؤهثى اٞترايُت هي:  ،وزالنت ما ؾب٤ 

ت، اإلاؿاواة، الٗضالت، الضًم٣غاَُت، الغاخت، الُمإهِىت، ولم  الخٍغ
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ج٨ً ألاهثى بمٗىاها الؿُخي، ٟٞي متن الغواًت الغظل ٧ان ضخُت 

 مشل اإلاغؤة والغظل ٢ُل في خ٣ه ٦الم
 
  ا

 
، والغواًت مبيُت  مٗؿىال

 
ؤًًا

والخًاص بحن الىا٢٘ الخ٣ُ٣ي والىا٢٘ اإلاٟترى ؤن  ٖلى مبضؤ الخىاٞغ 

ض   للبيُت الٗم٣ُت، التي جٍغ
 
٩ًىن، ٞاإلاؿخىي الؿُخي مىا٢ٌ جماما

ؤن ج٣ى٫ وال ج٣ى٫ بك٩ل مباقغ، والغواًت ًم٨ً ؤن جإزظ ٦ىمىطط 

 
 
ا ُّ بضاُٖت ألاعصهُت التي جإزغث ب٩ل ما ًدُِ جمشل ال٨خابت ؤلا  ؤهشىلىظ

ٝغ والٟتن، واو٩ٗاؽ طل٪ ٖلى الهىع بها مً ظىاع ملتهب بالخُ

البالُٚت واللٛت اإلاؿخسضمت في خُا٦ت اليؿُج الؿغصي بياٞت ألؾماء 

 ًم٨ً ؤن حٗض الغواًت ٦إخض 
 
الصخهُاث وؤٖمالها الُىمُت، وؤًًا

الىماطط ٖلى ؤزغ الخُىع الخ٨ىىلىجي والخ٣جي الظي ٖه٠ بىا 

ب الظًً واو٩ٗاؾاجه الؿلبُت ٖلى بٌٗ ألاشخام مً ٞئت الكبا

، ؤو ؤولئ٪ الباخشحن ًٖ مالط  اوؿا٢ىا زل٠ ال٨ٟغ ؤلاعهابي اإلاخُٝغ

 آمً بالخسٟي زل٠ ٢ىإ ألاؾماء اإلاؿخٗاعة والىا٢٘ الاٞتراضخي.
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  الؿغص الٛغاثبي والعجاثبي

  (ؤبىاء الؿماء) عواًت
 
 همىطظا

م، عواًت لل٩اجب ألاعصوي ًدحى ال٣ِسخي 0212نضعث في ٖام  

ًٖ اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ في « لؿماءؤبىاء ا» بٗىىان

وؾِخم التر٦حز  نٟدت مً ال٣ُ٘ اإلاخىؾِ، 191٘ يمً بحروث، وج٣

اث الؿغصًت وهي  في هظه الضعاؾت ٖلى مؿخىي مً اإلاؿخٍى

 .                                )العجاثبُت/الٛغاثبُت(.

هى٠ الغواًت  
ُ
 -ظاػ طل٪ بط-في ظىها الٗام ًم٨ً ؤن ج

يمً ألاصب الٛغاثبي، ؤو العجاثبي؛ ٞهي حؿبر ؤٚىاع ٖىالم زُٟت، ال 

ًضع٥ ٦نهها ؾىي ٢لت مً البكغ، والعجاثبي جغظمت ل٩لمت 

Fantastique)) ظيـ ) ، وهى في هٓغ بٌٗ الباخشحن مشل )جىصوعٝو

ؤصبي. وم٘ ؤن )ؤبىاء الؿماء( حؿخلهم في البضاًت والنهاًت لٛت جغازُت 

 ب٣ىة بهُٜ ٖلمُت، بال ؤ
 
 ومخمحزا

 
ن خًىع العجاثبي ٞيها ٧ان ٦شُٟا

  ،م٘ اللٛت ألاؾُىعٍت
 
وبالخالي ٞةن اٖخماص الغئٍت العجاثبُت مضزال

؛ ٞالعجاثبي ًستر١ 
 
 بؾ٣اَُا

 
 إلا٣اعبت هظه الغواًت ال ٌٗض ٖمال

 
مىهجُا

اث الىو. و٢بل الكغوٕ في جلّمـ اللٛت وشخهُت البُل  ٧ل مؿخٍى

 
 
بلى بٌٗ اإلادضصاث الخانت )بالعجاثبي(  ال بض مً ؤلاإلاإ ٢لُال

 .
 
 ؤصبُا

 
 بىنٟه ظيؿا
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اَحر يمً جغار ألاؾ"العجاثبي ًىضعط بالضعظت ألاولى  

، وألاصب العجاثبي ال ًخمحز ٣ِٞ (1)"والٟل٩لىعٍاث الش٣اُٞت

بسهاثهه الخُابُت وبىِخه الخ٩اثُت، وبهما ب٩ىهه عئٍت مٛاًغة 

ٗض الاهتهاء مً ال٣غاءة في خالت لؤلقُاء، تهؼ ٦ُان ال٣اعت وجتر٦ه ب

 مباًىت لخل٪ التي ٧ان ٢بلها. ٟٞي البضاًت خحن وّظه )جىىحه
 
( لل٣اعت؛ ا

، ٞهى مد٤ في 
 
 ٞهى مد٤ في طل٪، وبطا وظض وا٢ٗا

 
بإهه بطا وظض زُاال

. و)جدظًغ 
 
 طل٪ ؤًًا

 
ؤي –(؛ بإهه ًجب ٖلُه ؤن ٌٗىص مً خُض ظاء ا

ض ٣ًٟض هٟؿه الؿا٦ىت بحن لُىجى! والؿبب في طل٪ ؤهه ٢ -ال٣اعت 

 .                              ظىبُه..!!

ج٩ىن ال٨خابت اإلادكبٗت بغوح الٟاهخاؾدُ٪ مٛامغة "و 

واؾخجالء للب٣اًا والهىامل واإلا٣صخي مً ٦ُىىهدىا اإلادانغة بًِٛ 

سخي، ، وهظا ما ٢ام به ال٣ِ(0)"حن واإلادغماث وقتى ؤهىإ الغ٢ابتال٣ىاه

في ٖضة ؤمىع مشل: هل ًىظض ظً،  ذبدشغواًت التي بازخُاع مىيٕى ال

قُاَحن، ٧ىن آزغ، مسلى٢اث ؤزغي، هل ًىظض بله، ؤهبُاء، ٣ٖل، 

هىع، ْلمت، عوح، خؿاب، ظىت، هاع، مالث٨ت، ٦غاماث، ٖلىم 

ت؟؟  .                                   ؾٍغ

قت اوؤيخى العجاثبي الُىم ٖلى مؿخىي الؿغص والخُاة اإلاٗ 

 
 
خُض "ٝى اإلاصخىن بالخىجغ واإلاٟاع٢اث مً ؤلىان ٖاإلاىا اإلاإل َُٟا

ًهحر ؤلاوؿان في ْل ٢ل٤ الٗهغ وقغور الىظىص اإلاٗانغ هى 

وهظا ما  ،(3)"جدى٫ مً الاؾخصىاء بلى ال٣اٖضةالظي  -طاجه–العجاثبي 

                                                           
(1 ، ، جغظمت الهض٤ً بى ٖالم، صاع قغ٢ُاث، مدخل إلى الادب العجائبي( جىصوعٝو

 7م، م1994، 1ٍ

 8( اإلاغظ٘ الؿاب٤، م0)

  02-18اإلاغظ٘ الؿاب٤، ماهٓغ: ( 3)
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ٟه ال٩اجب، وإلاؿه ال٣اعت خحن بدض ًٖ  ائالث قٛلخه ظاباث لدؿبْو

، و٧ان له صوع 
 
ل في ؤًًا هٟخذ "لظل٪ ًجب ؤن  ؛ال٣غاءة والخإٍو

ل، ٧ي ًدؿجى لل٣اعت في نضامه الباَجي م٘  العجاثبي ٖلى الخإٍو

حر اإلاإلٝى  حر الُبُعي-اإلاإلٝى ٚو جإؾِـ ٖال٢ت ظضلُت  -الُبُعي ٚو

ُٟت اإلاٛظًت لهما )الىو م٘ اإلا٣غوء مً ظهت وم٘ الىهىم الخل

 مً ظهت ؤزغي.  (1)"وال٣اعت 

 مً الظا٦غة اإلاخٗالُت التي جبخضٕ ي وبهظا ٧ان العجاثب 
 
با ٢ٍغ

 
 
 ٌؿخدُل بًجاص مشُال

 
لها في الىا٢٘، مً خُض الخجؿُض  نىعا

ب مً الظا٦غة الٗامىصًت التي جىُل٤ مً  واإلاىانٟاث، ٦ما هى ٢ٍغ

الىا٢عي بلى اإلاخسُل لخإ٦ُض اإلاٟاع٢ت وببغاػ اإلاخىا٢ٌ وؤن الخ٩اًت 

مى ًٖىي الهُبإ مٗحن، العجاثبُت )الٟاهخاؾد٨ُُت( لِؿذ ٚحر ه

ب مً الخُا٫ الٗلمي الظي ًخجه  )ألاصب العجاثبي( ٢ٍغ
 
 ٦ما ؤهه ؤًًا

. ٞالعجاثبُت في )ؤبىاء الؿماء( (3)، ومً ألاؾُىعة(0)هدى اإلاؿخ٣بل

ؤزظث مً الترازُت ٢اٖضتها التي اهُل٣ذ منها، مشل: مغاظٗت بُل 

م بها، والخٗم٤ با
ّ
ش وصخخه، الغواًت الٗضًض مً ال٣ًاًا اإلاؿل لخاٍع

                                                           
مسخىياث اللغت في السرد العربي املعاضر: ( َلبت، مدمض ؾالم مدمض ألامحن، 1)

ت جطبيقيت في سيماهطيقيا السرد ، 1، ماؾؿت الاهدكاع الٗغبي بحروث، ٍدراست جىظيًر

م.0228

الي(، الظًً جىانلىا م٘ ؾ٩ان ٧ى٦ب )ؾحروؽ(،0) وازخٟىا  ( ٢هت )الهاٖضون بلى ألٖا

، والهضٝ مً طل٪ البدض ًٖ خُاة 
 
بُغ١ ٚامًت، بقاعة بلى ؤجهم نٗضوا ٞٗال

كبه الجىت. مؿخ٣بلُت جًمً الخلىص، والخُاة ٖ
ُ
 83-82م: الغواًت، هٓغ الى ؤعى ح

لى للش٣اٞت، مهغ، شعريت الرواًت الفاهخاسديكيتخلُٟي، قُٗب،  (3) ، اإلاجلـ ألٖا

03م، م1997
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 بالخًاعاث الاوؿاهُت
 
، واؾخٗغاى الٗضًض مً اإلاىجؼاث (1)مغوعا

، وال٣هو الكٗبُت، والضزى٫ في ؤٖما١ اإلاٗخ٣ضاث (0)الٗلمُت

ؾالمُت والبىطًت، وال٣ُىؽ وؤلا  ،(3)الضًيُت؛ منها اإلاؿُدُت

ُت ، (6)ولم جسُل  مً ألاؾُىعة، (5)، و٢ًُت ؤلاًمان وؤلالخاص(4)الهٞى

 .                        ىنى٫ بلى الخ٣ُ٣ت.بهضٝ ال

اتها الؿغصًت ٢ض ٖملذ ٖلى بقاٖت   وبطا ٧اهذ اللٛت ومؿخٍى

الجى العجاثبي، ٞةن بىاء الصخهُاث احؿم هى آلازغ بالُبُٗت 

العجاثبُت، ٣ٞض خغم ال٩اجب ٖلى ؤن ٩ًىن الؿاعص )وهى الصخهُت 

 بًمحر الاؾاؾُت في الغواًت: بط ًغوي ٧ل شخيء مً مىٓىعه
 
( ها٣َا

 في جدؿِـ 
 
اإلاخ٩لم الخايغ )ؤها( ؤو ما ٣ًىم م٣امه، وطل٪ بمٗاها

ال٣اعت بجى الغواًت ختى ؤن اإلاخ٩لم / الؿاعص ٖىضما ًهل بلى ٦الم 

ً و  إؾلىب ٚحر اإلاباقغ ؤو بًمحر مالخٓاتهم ٞةهه ال ًى٣له ٖنهم بآلازٍغ

ضون الٛاثب، وبهما ٌؿلمهم ػمام الؿغص لُٟصخىا بإهٟؿهم ًٖ م ا ًٍغ

 م٘ شخهُت )الخؿُجي(، الظي 
 
لم ٨ًً مجغص الخٗبحر ٖىه، زهىنا

بل ٧ان الغاوي في الٗضًض مً مىاي٘ الغواًت، و٧ان  ؛شخهُت ٖاصًت

ما٫ الغواثُت  -وظىصه متزامً م٘ ج٣ىُت ؾغصًت ٢لما هلمؿها في ألٖا

                                                           
57-52الغواًت، م  (1)

 100-119الغواًت، م (0)

131ماهٓغ: الغواًت، ٢هت ألاب خىا، ال٣اصم مً الىانغة،  (3)

 158-143م ،الغواًت (4)

 106-103 ،الغواًت (5)

"هىال٪ اخخما٫ آزغ وهى ؤن بٌٗ ال٩اثىاث اإلاخ٣ضمت مً الخايغاث ٢ى٫ الغاوي:  (6)

ت..."اإلاىظىصة زاعط ألاعى لضحها ٢ضعاث هاثلت ٖلى الدك٩ل في ؤظؿاص   ،الغواًت ،بكٍغ

74م
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وهي )خ٩اًت الخ٩اًت( التي جإزظها بلى  -ألاعصهُت ٖلى وظه الخدضًض

الؿاعص في )ؤبىاء  -هدضص–ل٠ لُلت ولُت؛ وبطا ؤعصها ؤن همحز ٖىالم ؤ

ُٟخحن في آن:  الؿماء( ٢لىا بهه ؾاعص ملخدم بالخ٩اًت ٞهى ٌكٛل ْو

به  ٢ىاُٖتبٞهى عاٍو ومكاع٥ في ألاخضار، ومكاع٦خه هظه حٗض زُت 

، وبما ٌؿغصه
 
  هى طاجُا

 
 .خ٩اثُا

 بسُت حجاظُت ٞىُت؛والؿغص في ؤٚل 
 
ألهه  به ٧ان مد٩ىما

٧ان ٌؿعى مً زالله بلى صمج اإلاٗىُحن مً ال٣ّغاء، في الىو، 

ىٟٗلىا به باإلياٞت بلى الخىاعاث التي ٧اهذ جضوع  ،(1)لُخٟاٖلىا مٗه ٍو

 .بِىه وبحن الصخهُاث ألازغي التي ٧اهذ ج٣ضم الدجج والبراهحن.   

 في زل٤ الجى  
 
 مهما

 
و٢ض لٗب الىن٠ بلى ظاهب الؿغص صوعا

واًت، ٞالىن٠ العجاثبي ال بض ؤن ٩ًىن بلٛت زانت العجاثبي للغ 

، بمبالٛاجه
 
 ناصما

 
اخاجه  بدُض ًجيء مخٗضصا ألاؾلىبُت، واهٍؼ

ض ب٢ىإ اإلاخل٣ي باالهضماط َىاُٖت في ألاخضار ٚحر  اإلاٟاع٢ت؛ ألهه ًٍغ

عؤًذ ": الُبُُٗت الخاع٢ت، التي حٗغى مً مىٓىعاث اإلاخ٩لمحن. مشل

ً ًدىى ٖلى الهًباث، ومً ٣ًبٌ ٖلى مّىا مً ًتربو بالك٣ى١، وم

طعاث الٛباع، ومً ًهٗض لِكض طًى٫ الُٛىم، ومً ًخٗمك٤ 

ت، ومً ًجم٘ الخصخى وق٠٣ الصخغ، وم هان الدجٍغ ً هضه ألٚا

   .(0)"الخٗب...

                                                           
 179-177م  ،الغواًت (1)

181م ،الغواًت (0)
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ص٣٢ىا الىٓغ ٞغؤًىا مالث٨ت اإلاُاه حٛٝغ "٢ى٫ الغاوي: و 

٣ها مً ٢ُٗان السخب، وحؿ٣ي الصخىع وألاوصًت والغم ا٫ ؤباٍع

  .(1)"لُٗصخى، والصجغ الهاثم والضواب..!ا

   
 
ًلخ٣ي الخُا٫ الٗلمي بالعجاثبي في ؤن ٦ال منهما زُابا

، ل٨ً طل٪ ال ًمى٘ الخمُح
 
ز بُنهما ببٌٗ الٟىاع١ الض٣ُ٢ت، مخسُال

ٞةطا ٧ان الٟاهخاؾدُ٪ حهخم باإلوؿان اإلاٗانغ في بَاع اللخٓت "

ت ح٨ٗـ ال  ألامىع مً ػاٍو
 
ضازل والخاعط، ٞةن بهمىمه، مبهغا

الخُا٫ الٗلمي: حهخم بةوؿان الٛض: ؤي بوؿان اإلاجخمٗاث 

و)ؤبىاء الؿماء( ٧اهذ عواًت ٞاهخاؾد٨ُُت ُعف ٖليها  ،(0)"اإلاؿخ٣بلُت

٢هت الهاٖضون –طعة مً الخُا٫ الٗلمي الظي بدض في اإلاؿخ٣بل 

 
 
٦غ آهٟا

ُ
                                                      . .                     ٦ما ط

(، مخمشلت في عوماوؿُتوجٓهغ في زاجمت الغواًت مٟاع٢ت ) 

٧ىن "ؤخمض الخؿُجي" هى هٟؿه بُلىا، وألاوعا١ اإلاىظىصة في 

الخ٣ُبت هى مً ٢ام ب٨خابتها صون وعي مىه، و٧ل ؤخضار الغواًت مً 

ة و٦إجها اقاعة لل٣اعت ؤن ٣ًىم بمغاظٗت هٟؿه بٗض ٢غاء ،وسج زُاله

الغواًت، والخإ٦ض مً ؤهه هى!! بٗض )الخىبُه( و )الخدظًغ( اللظان ُوظها 

 بلُه في البضاًت.   

  

                                                           
 180الغواًت: م (1)

 58، مغظ٘ ؾاب٤، مشعريت الرواًت الفاهخاسديكيتخلُٟي، قُٗب،  (0)
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ُ
(1)١ ٟاعِ البىاء اإلا

  

  (ألاعملت الؿىصاء)عواًت 
 
 همىطظا

نضعث في  ألاعملت الؿىصاء لل٩اجب نبخي الٟدماوي  عواًت 

ت في ؤًاع  بٗتها 0211َبٗتها ألاولى ًٖ صاع الهال٫ اإلاهٍغ الشاهُت م، َو

( 060في ) ج٣٘ م،0215ًٖ م٨خبت ألاؾغة/ وػاعة الش٣اٞت ألاعصهُت ٖام 

، ؤما  نٟدت مً ال٣ُ٘ اإلاخىؾِ،
 
ً ٖىىاها كٍغ جىػٖذ ٖلى ؾخت ٖو

آزغ ٖكغ نٟداث، ٞخ٣ؿمذ بحن )جىيُداث ومغاظ٘(، والخٍٗغ٠ 

 وؾحرجه ألاصبُت.  بال٩اجب

اع ؤن عوح قهٍغ"لغواًت في ق٩لها الٗام ٖباعة ًٖ هظه ا 

٢ض خلذ في ظؿض َٟل خضًض  [مل٪ ؤل٠ لُلت ولُلت] الُٗٓم

 -الىالصة، بط ؾُُغث هىاظـ ٖلى مسُلت والضه ؾغاط البضع 

اإلاؿ٩ىن بخ٣مو ألاعواح التي حٛحر ٖلُه ٧ل لُلت، ٞخخدبب بلُه 

 
 
، وتهاظمه بكغاؾت جغهبه ؤخُاها

 
بلى ؤن ؤ٢ىٗخه ؤن عوح اإلال٪  –خُىا

و٫، ٞؿماه بىٟـ الاؾم الكهحر! قهؼمان ؾخدل في ظؿض مىلىصه ألا 

ؼ بلُه بدؿمُت ولضه الشاوي هٟـ  ؼػ طل٪ الخإزحر ب٢ضامه، بإن ؤٖو ٖو

                                                           
براغماجيت السخريت ودورها ٢ّضم الباخض )لُض الغواظٟت( صعاؾت مد٨مت بٗىىان:  (1)

، في اإلااجمغ الضولي الشالض للغواًت ىداء همىذًحارواًت ألارملت الس -في الخىاضل السردي

كغث هظه الضعاؾت في ٦خاب:  -ظامٗت قُٗب الض٧الي -الٗغبُت
ُ
اإلامل٨ت اإلاٛغبُت، وو

ٖؼ ؤ.ص. م، بقغاٝ وج٣ضًم: 0202، 1، ٍالشكل واملػمىن في رواًاث ضبحي فحماوي 

سخي ؤػمي، صاع ظلِـ الؼمان لليكغ والخىػَ٘، ألاعصن.  الٗغب بصَع
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اع، الظي طإ نِخه في ٖمىم ألاعى،  الاؾم الؿاب٤ ألزُه اإلال٪ قهٍغ

                              .(1)"اعون الغقُض وخضهاولِـ في بالص ه

اع(، الظي ٖاف َٟىلخه في  ظبل الى٠ُٓ  الكاب )قهٍغ

يخ٣ل بلى بخضي   بجاهب )م٣برة ِٖكت(، ٢بل ؤن ٨ًبر ٍو
 
وجدضًضا

مىا٤َ ٚغب ٖمان، ٌٗمل مضعي ٖام بٗض صعاؾخه لل٣اهىن وخهىله 

جدذ ٖىىان  اظؿخحر وجدًحره لغؾالت الض٦خىعاهٖلى قهاصة اإلا

ت(، و٧ان ٌٗاوي مً ٣ٖضة يض اإلاغؤة بك٩ل ٖام،  مت اليؿٍى )الجٍغ

 ت بك٩ل زام، ٞهى ًغي ؤن الظ٦غ مٓلىمومً ألاهثى وألاهىز
 
في  ا

مىث في زضمت ألاهثى، التي حؿخٛله في ٧ل شخيء،  خُاجه، ٌِٗل ٍو

ه ٖلى الظ٦غ لضع  ٞةن "ظت الىنى٫ بلى ام٩اهُت الاه٣غاى وقٛله زٞى

 لُبُٗت ٖملهم، الظي ًخه٠ 
 
اخخما٫ اه٣غاى الغظا٫ واعص، هٓغا

اث الىٟؿ  ٖلى الًَٛى
 
 بالخُىعة، ًٞال

 
ُت، وما ًىجم ٖنها ؤخُاها

مً ؤٖغاى مغيُت، ٦إمغاى ال٣لب، والكغاًحن، والظبداث 

حرها مً ألامغاى  ت، والجلُاث، والًِٛ، والؿ٨غي، ٚو الهضٍع

ٖمله ٦مضعي ٖام ٖغى ٖلُه الٗضًض مً ال٣ًاًا، التي  .(0)"ال٣اجلت

ػاصث ٣ٖضجه، يض اإلاغؤة، التي جخ٣ً صوع الطخُت، وحؿخٛل الظ٦غ في 

 بحن ال٣ًاًا: ٧ل شخيء، ومً 

ص٧ان، َالب ؾُضة  ٢ًُت الغظل العجىػ ناخب -1 

ذ بلى زل٘ حجابها،  هاصًنبؿضاص  اإلاترا٦م ٖليها، ول٨نها ؾاٖع

 ونغازها، واتهامه بهخ٪ ٖغيها.

                                                           
  14م ،الغواًت (1)

 112م ،الغواًت (0)
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٢ًُت اإلاغؤة التي اتهمذ عظل باٚخهابها، وهي التي طهبذ  -0 

 .  بلُه بمدٌ بعاصتها؛ وطل٪ لُبُٗت ٖملها اإلاكبىه واإلاىدٝغ

٢ًُت )مدؿً اإلاالر( م٘ ػوظخه )خُاة(، التي خملخه ما  -3 

لباتها ا لتي ٢ؿمذ ْهغه، ال َا٢ت له به، مً مهاٍع٠ عخالث َو

 خؿاؽ به. مغاٖاة ْغوٝ ػوظها اإلااصًت، وؤلا  صون  و٧ان آزغها ؾُاعة،

٢ًُت )ٖكخاع مدمىص( م٘ )ظٟٗغ الُالبي(، هظا الغظل  -4 

ضها بلى ق٣تها، في و٢ذ مخإزغ، اإلاخٛغب، ؤو٢ٗذ به، واؾخضعظخه ب٨ُ

ٞخٟاظإ ب٣ضوم ػوظها، مما صٞٗه بلى ال٣ٟؼ مً ؤٖلى البىاًت، مما ؤصي 

اجه، واؾخمغث الخد٣ُ٣اث م٘ مغا٣ٞه، الظي جبحن ُٞما بٗض ؤن  بلى ٞو

 اإلاغؤة وػوظها ٧اها ٖلى جغجِب واجٟا١ لل٣ُام بهظا الٟٗل. 

اع( وب٣ي   لُبِب ًدُا ٦ظل٪ ختى ظمٗه ال٣ضع ٖىض ا)قهٍغ

الىٟؿُت، بــ)قهغػاص(، ناخبت )ٖالء ال٩اق٠( اإلاسخو باألمغاى 

، ٞهي َالبت ص٦خىعاه، جضعؽ )الا٦خئاب  عئٍت
 
مىا٢ًت له جماما

اليؿىي(، وجغي ؤن الغظل ًماعؽ ُٚغؾخه وؾلُخه ٖلى ألاهثى 

اإلاؿخًٟٗت، التي جٟجي ٖمغها في زضمخه، وصختها في جغبُت ؤبىاثه، 

 اًت له، ولِـ لها. الظًً ًيؿبىن في النه

 اع٢ت في عواًت )ألاعملت الؿىصاء(اإلاٟ

بطا ظاػ لىا جهي٠ُ هظه الغواًت، اٖخبرهاها عواًت ٢اثمت  

( إلقٗاع Irony) الؿازغة ٖلى زىاثُت )ألاها/آلازغ(، جدبجى اإلاٟاع٢ت

ت  بٟدىي زُابها، ال٣اعت  هىا بزاعة الابدؿامت ولِـ هضٝ السخٍغ

ع٢ت ُمّغة، جيخ٣ض الىي٘ ال٣اثم، وجدض ، وبهما هي مٟااإلامخٗت ٣ِٞ

 الغظل للمغؤة، ٖلى حُٛحره، اإلاخمشل في هٓغة اإلاغؤة للغظل، وهٓغة
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وبالخالي ج٩ىن زُت مً زُِ الخُاب الغواجي التي مً زاللها ًيكض 

الخإزحر والخٛلٛل في ال٣ّغاء، وظظبهم وبٗض الضهكت في هٟىؾهم، وبزاعة 

ت ما ؾُد ٤، ومٗٞغ  ضر. ألاؾئلت، والدكٍى

ت اجها٫ ؾغي لٛ"ع٢ت بدؿب عؤي ص. هبُلت ببغاهُم واإلاٟا 

غي مدمض الٗبض ؤن اإلاٟاع٢ت  ،(1)"بحن ال٩اجب وال٣اعت  هٕى مً "ٍو

غي (0)"قغ اإلاىُى١ واإلاٗجى ٚحر اإلاباقغالخًاص بحن اإلاٗجى اإلابا ٖبض  ، ٍو

حٗبحر لٛىي بإؾلىب بلُٜ حهضٝ بلى "الهاصي زًحر ؤن اإلاٟاع٢ت 

ـؼ طهىه لخجاوػ اإلاٗجى الٓاهغي اإلاخىا٢ٌ اؾدشاعة ال٣اعت 
ّ
، وجدٟـ

ُٟت التي هي مغام الكاٖغ للٗباعة والىنى٫ بلى اإلاٗاوي الخ

ا ٞاإلاٟاع٢ت مٟهىم ًٟٞاى، ؤؾا٫ الى٣اص  ؛(3)"الخ٣ُ٣ي ا ٦شحر  في مضاص 

ظماله بإهه مٗجى ْاهغ ًسٟي في صازله مٗجى بصعاؾخه، ول٨ً ًم٨ً 

 . هوؤٖم٤ مى باًَ ًدىا٢ٌ م٘ الٓاهغ 

وفي عواًدىا )ألاعملت الؿىصاء( جُالٗىا اإلاٟاع٢ت مً بضاًتها،  

ُه ٖالُت، ًىهم  زال٫ اإلاكهض الظي ٣ًضمه نبخي ٞدماوي بدٞغ

 ًه٠، بإهه اإلاخل٣ي ال٣اعت بإجها ٖال٢ت بحن عظل وامغؤة، ختى ًىضهل

اع(،  البُل ؤهثى الٗى٨بىث، التي ٌكاهض ُٞلم وزاث٣ي ٖنها )قهٍغ

عؾم البؿمت واإلاٟاظإة وباٚذ ال٣اعت، مما  ٞدًغ ٖىهغ الضهكت

                                                           
 ال٣اهغة،  م،1987، 4 - 3، ٕ 7مج  ،، مجلت ٞهى٫ املفارقتببغاهُم، هبُلت،  (1)

130م

 14، مصاع ال٨ٟغ الٗغبي، ال٣اهغةم، 1994، 1ٍ، املفارقت القرآهيتالٗبض، مدمض،  (0)

ظامٗت  -بىاث، مجلت ٧لُت التربُت للاملفارقت في شعر املخىبيزًحر، ٖبض الهاصي،  (3)

 91مالٗغا١، م،  0222، 3/ 11بٛضاص، الٗضص 
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 ٢هت الكُش الؿمىض٫ ٖلى قٟخُه في النهاًت،
 
، التي باٚخذ وؤًًا

 : ، ٣ًى٫ الغاوي ال٣اعت بمٟاع٢تها

ل ؾإلذ الكُش الؿمىض٫ ًٖ ال"  ِ
ًّ ٟ ًُ ؼواط بامغؤجحن، ٞلم 

مئىت، و٢ض هضؤث ... طل٪
ْ
وهىا ؤٞغظذ مِؿىن ًٖ هابيها بابدؿامت مُ

غها، و   ٖلى ؤؾاٍع
 
 : وعصا

 
ل٨ً ػوظها وبٗض اهخٓاع لئُم، ؤعصٝ ٢اثال

مً ألاًٞل  الخل ألاًٞل، ٢ا٫ الكُش الؿمىض٫:اؾخٟؿاعي ًٖ 

ا ؤن ًتزوط الغظل بشالر وؿاء، طل٪ ألهه بطا جؼوط بازيخحن، ٞةجهم

يؿُاهه الخلُب الظي عيٗه... ُُ  .(1)"ؾ

 بؿُُ اومً بحن اإلاٟاع٢اث التي ًم٨ً خهغ ظؼء   
 
منها،  ا

 ٌؿمذ بٛحر طل٪:  ل٪ لخحز الضعاؾت الظي الوط

  الٗىىان
ُ
 ١ ٟاعِ اإلا

جدمل صوا٫ "بن الخضًض ًٖ الٗىىان اإلاٟاع١ ٩ًىن خحن  

خدى٫ ٖىىان مشل )٣ًٓت(، بلى  ، ٍو
 
الٗىىاهاث مضلىالث ٨ٖؿُت جماما

 ٖلى )الٓلم(، 
 
 ٖلى )الىىم(، وجهحر )الٗضالت( صالا

 
ؤن ٩ًىن صالا

 مً  و)التهمت( حٗجي )البراءة(،
 
ذي مّٟغٚا ٛضو ٖىىان زُاب جاٍع َو

ذي(، وه٨ظا  مٗىاه، ٞهى زُاب ؾاطط وسخ٠ُ ؤي )ٚحر جاٍع

ًْ زم ج٩ىن هدُجت الٗىىان الخامل لهظه الؿماث ؤهه  ،(0)"صوالُ٪ وم

ًدضر( مٟاع٢ت ججزاح بلى مٗجى آزغ ٚحر ما ًتراءي لل٣اعت ٖىض الىهلت )

                                                           
117م ،الغواًت (1)

84ألاعصن، م -م، وػاعة الش٣اٞت0221، 1، ٍسيمياء العىىان٢ُىؽ، بؿام،  (0)
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ل ؤو (1)ألاولى ٢اعت ظُض في ؤ٢ل ج٣ضًغ،  ، وطل٪ ًدخاط بلى جٟؿحر ؤو جإٍو

لظل٪ ًجب ؤن ًضعؽ الٗىىان ٦بيُت مؿخ٣لت في اقخٛالها الضاللي ؤو 

 ٦بيُت جخٗال٤ م٘ الىو.

مً الىاخُت )ألاعملت الؿىصاء( ٖىىان مً ًُال٘ و  

 ؤجها  الؿُدُت، ٌٗخ٣ض ؤهه ًخدضر ؤعملت بكغتها ؾىصاء،
 
زهىنا

ت ؾىاء ٧ان "، ول٨ً الضاللت الٗم٣ُت جىحي بٛحر طل٪ ؛ظاءث مٗٞغ

، ٞٗال٢ت ألاهثى بالظ٦غ، ال
 
 ؤو خُىاها

 
جسخل٠ ًٖ ٖال٢ت  بوؿاها

ٞٗلى ٦ال الخالخحن ألاعملت ، (0)"بظ٦غ الٗى٨بىث! (ألاعملت الؿىصاء)

الؿىصاء بضاللتها الخُىاهُت لً جسخل٠ ًٖ صاللتها ؤلاوؿاهُت، 

ت م٘ ؤهه ه٨غة، وفي ٖىىان  ٠ُ ٖىىان مٗٞغ واإلاٟاع٢ت ج٨مً في جْى

 له.   الؿُخي ٢ٌ م٘ الٟهم اإلابضجيجىا

 
ُ
 ٢ت ٟاعِ اإلاىٓىع )الغئٍا( اإلا

ُٟها ل٨ٗـ وظهت هٓغ الؿاعص للخُاة   اإلاٟاع٢ت ًم٨ً جْى

ضة(؛ ٞالغئٍت اإلاٟاع٢ت  اث )ٍٞغ اإلادُُت به مً زال٫ ازخُاع مىيٖى

ما٫ ألاصبُت ، ومىيٕى عواًت (3)طاث )الٟغاصة الٗلُا( جدًغ في ألٖا

تها التي خ٨ُذ بها زٍُى اليؿُج الؿغصي ٧اهذ )ألاعملت الؿىصاء( ولٛ

٠ُ اإلاٟاع٢ت ل٨ٗـ  ٖالُت اإلاؿخىي، وؾبب الىجاح الغثِـ هى جْى

                                                           
، مجلت ظامٗت مفارقت العىىان في قطظ زكريا جامرٖباؽ، ؤعقض ًىؾ٠، اهٓغ:  (1)

 5م الٗغا١، م،0211، 0ٕ ،٧6لُت التربُت، مج -٦غ٧ى٥ للضعاؾاث ؤلاوؿاهُت

143م ،الغواًت (0)

، عؾالت املفارقت في القطظ السديني العراقيظاؾم، مدمض وهان، اهٓغ:  (3)

ت، -م، ٧لُت التربُت  0222ماظؿخحر،    48م الٗغا١، مؿدىهٍغ
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 م٘ 
 
الخىا٢ٌ في وظهاث الىٓغ وجٟاوتها بحن الصخهُاث، جماقُا

 ألاخضار واإلا٩ان والؼمان. 

بحر في البىاء الضعامي للغواًت، ؾاهمذ هظه اإلاٟاع٢ت بك٩ل ٦ 

ماًت الغظل. في الخ٣ُ٣ت مهخم بةوكاء ظمُٗت لخ ؤها"٣ُٞى الغاوي: 

الغظل؟! ًا عظل، ٢ل خماًت خماًت  جطخ٪ قهغػاص ٞخ٣ى٫:

اع(، و)قهغػاص(، وطل٪ باهدُاػ ، ومً زم، (1)"اإلاغؤة ججلذ بحن )قهٍغ

  و٫ )للظ٧ىع(، وألازغي )لئلهار(، ٣ًى٫ الغاوي:ألا 

ٍت مخًاصًً في ؤ٩ٞاعهما ألاهشى  (ؤهثى وط٦غ)جخاب٘ صزى٫ " 

ضعي ٧ل منهما ؤن ظيؿه مدانغ ومٓلىم ومًُهض مً  والظ٧ىعٍت، ٍو

اع و  قهغػاص، ٞكٗغ ؤجها مٟاع٢ت ٢بل الُٝغ آلازغ، وؤن اؾميهما قهٍغ

. ولخ٣صخي اإلاٟاع٢ت بك٩ل ؤص١ ال بض مً جٟىُض عئٍا ٧ل (0)"عجُبت

 شخهُت ٦ما ًلي: 

:
 
اع) ؤوال ( الظي وعص ٖلى لؿاهه الا٢خباؾاث الخالُت مً قهٍغ

 : غواًتال

ما٫ الكاثىت في هظه اإلاد٨مت، والظًً " -ؤ مٗٓم اإلاتهمحن باأٖل

 .(3)"ٗظاب هم مً الظ٧ىع ولِؿذ ؤلاهار!ًخٗغيىن لل

                                                           
 167م ،الغواًت (1)

 136م ،الغواًت (0)

  46م ،الغواًت (3)
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ً في "٢ىاعب " -ب مى٘ صزى٫ الغظا٫ الٟاٍع ًُ ؤلِـ مً الٓلم ؤن 

ت اإلاىث اإلاهاظغة بلى بًُالُا"، بِىما ٌؿم ذ لليؿاء الجمُالث بدٍغ

  .(1)"الٗبىع!

ب٘ اإلاىلىص بلى ٖاثلت الؼوط ولِـ ؤلِـ " -ظـ
ْ
ج
َ
ط٧اء اإلاغؤة هى الظي ؤ

لٗاثلتها، وطل٪ لخخسلو مً جبٗاث خماًخه وه٣ٟاجه، التي ًخ٩لٟها 

...
 
 .(0)"ختى لى َل٣ها، ؤو ماث مىعوزا

:
 
( ووعص ٖلى لؿاجها الا٢خباؾاث الخالُت التي قهغػاص) زاهُا

اع(  : جدىا٢ٌ م٘ )قهٍغ

ضون"، ج٣ى٫ لىٟؿها، "وؤما الكباب ًتزوظىن في الى " -ؤ ٢ذ الظي ًٍغ

الكاباث ٞال ٌؿخًُٗ ؤن ٣ًغعن ػواظهً في الى٢ذ اإلاىاؾب! هم 

ضون، ول٨ً البىاث ًيخٓ ٨ت الخُاة التي ًٍغ غن مً ًسخاعون قٍغ

 .(3)"ًٟغى هٟؿه ٖليهً بازخُاع!

وحؿخٛغب الباخشت خا٫ ألاب، الظي بطا خمل بُُست مً الض٧ان " -ب

ل بدملها، ول٨ً ألام جدمل ظىُنها في بُنها حؿٗت بلى بِخه ٞةهه ًدشا٢

زضمت ؤقهغ، صون ؤن جخسلى ًٖ مؿاولُاتها في الخمل اإلاترا٤ٞ م٘ 

 .(4)"البِذ وباقي ؤٞغاص ألاؾغة..

                                                           
 .٩ىوي آهظا٥خؿب عؤي الغثِـ بحرلؿ -54م ،الغواًت 1

 59م ،الغواًت (0)

 104م ،واًتالغ  (3)

157م  ،الغواًت (4)
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بن هظه الٗغوؽ بٗض ػواظها ؾخدمل ٧ل َٟل مً ؤَٟالها في " -ظـ

بُنها حؿٗت ؤقهغ، ٞهل حؿخ٨ثر ٖليها ؤن ًدملها الغظل لٗضة ص٢اث٤، 

 .(1)"ؤن ًدحن بًضاٖها في ٢ٟو الؼوظُت؟بلى 

اع( وما ٢الخه )قهغػاص(   مً زال٫ اإلاىاػهت بحن ما ٢اله )قهٍغ

بُنهما، و٠ُ٦  ًضلىجيالا ٨ً ؤن هالخٔ مضي الخىا٢ٌ ال٨ٟغي ًم

جم٨ىذ اإلاٟاع٢ت مً ٨ٖـ الغؾالت التي جدملها ٧ل شخهُت صازل 

ً هى ٖلى خ٤، ٣ٖلها الباًَ، ومً زم ٣ًغع ال٣اعت في النهاًت م

  ىوؾِىداػ للُٝغ الظي ًغيُه، وطل٪ ما ظٗل الغواًت جل٣
 
مُىال

 ٖىض 
 
 ٖىض همبًٗط٧ىعٍا

 
ا  ؤهشٍى

 
ٌٍ ، ومُىال   آزغ.   بٗ

 مٟاع٢ت الخضر 

ج٣ىم ٖلى مبضؤ زل٤ خالت مً الضهكت "بن مٟاع٢ت الخضر   

٤ مؿاع الوالٛغابت لضي ال٣اعت  ظي ًُمئن بلى ؤن ألاخضار حؿحر ٞو

 ٌّٛحر مجغي ل٨نها ٞجإة جسُب جى٢ٗاجه وجإزظ مٗحن، و 
 
 خاصا

 
اوُٗاٞا

اع( بلى ؤزهاجي هٟسخي ، وطل٪ ما خضر خحن طهب (0)"الخضر )قهٍغ

ًضعى )ٖالء ال٩اق٠(، لُٟ٪ ٣ٖضجه يض اإلاغؤة، ظٗل الُبِب جدى٫ 

 بلى ؤو٫ ؤههاع ؤ٩ٞاعه، ومً ماؾسخي )ظمُٗت خماًت الغظل(. 

                                                           
  181م ،الغواًت (1)

املفارقت في القطت القطيرة اليسىيت في الخالًلت، اػصهاع ٖبض الغخُم صاووص،  (0)

 ألاعصن، م،٧0229لُت الضعاؾاث الٗلُا في الجامٗت ألاعصهُت،  -، عؾالت ماظؿخحرألاردن

 47م
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بالٟٗل وما ًيخج ٖىه،  وألّن مٟاع٢ت الخضر مغجبُت صاثما

في "هالخٔ ٞٗل )الؿٟغ( ٠ُ٦ اه٣لبذ صاللخه خحن ٢ا٫ الغاوي: 

ُت،  ِ
ّ
مى٘ مً الؿٟغ صون مىا٣ٞت ولي ألامغ الخُ

ُ
الؿاب٤ ٧اهذ ؤلاهار ج

مى٘ الظ٧ىع مً  ًُ والُىم اه٣لبذ آلاًت، ٞهاع ٌؿمذ لئلهار، بِىما 

 و  .(1)"الؿٟغ، صون مىا٣ٞت ولي ألامغ الخُُت
 
 - جخد٤٣ ؤًًا

ُ
مٟاع٢ت

ا هى مىخٓغ باَمئىاٍن "خحن  -الخضر ٌِ ممَّ  ٖلى الى٣ُ
ُ

ججغي ألاخضار

تي ججهُل خايغ ألاخضاِر ومؿخ٣بلها، ٞترجبُ٪ 
َّ
مً لضن الطخُِت ال

 زُُها، وجسُب جى٢ٗاتها وآمالها وعٚباتها خحن ج٨دك٠

الخ٩اجي ؤو  ؛ ٞالطخُت ٢ض ج٩ىن شخهُت ٞاٖلت في اإلاتن(0)"الخ٣ُ٣ت

اتها، ا٢ب لؤلخضارغ ٣ي اإلااإلاخل جمشلذ في جدى٫ عئٍت ٧ل مً و  ومجٍغ

اع/قهغػاص(، في جهاًت الغواًت، مً زال٫ الجمُٗت التي بضؤث  )قهٍغ

وزال٫ " ٣ًى٫ الغاوي: الغظل(، بلى )ظمُٗت خماًت ؤلاوؿان(،دماًت ب)

ر  اع ؤن ٌّٛحِ هظه الٟترة ال٣هحرة التي ٢ًتها في الجمُٗت، اؾخُإ قهٍغ

قهغػاص هدى الغظل، واؾخُاٖذ هي ؤن حٛحر ال٨شحر  ال٨شحر مً مٟاهُم

٤مً مٟاهُمه هدى اإلا  .(3)"غؤة، ُٞلخ٣ُان في مىخه٠ الٍُغ

ٟاِع١ الخىام 
ُ
 اإلا

ٟاِع١  الخىام ٤خد٣ً 
ُ
مً زال٫ الخًاص بحن الىو ألانلي اإلا

٧ان ")ال٣ضًم( والىو اإلا٣غوء )الجضًض(، ومشا٫ طل٪ ٢ى٫ الغاوي: 

                                                           
45م ،اًتالغو  (1)

ض يُاء،  (0) ٧لُت  -، عؾالت ص٦خىعاهاملفارقت في مقاماث العطر العباس يمكٟي، حٍٛغ

ت، الٗغا١ ، م 0223آلاصاب،  18م ، الجامٗت اإلاؿدىهٍغ

  047م ،الغواًت (3)
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اع في جل٪ اللخٓاث ٨ًٟ ؼ)غ في ٢هت قهٍغ ، (ًىؾ٠ م٘ امغؤة الٍٗؼ

صزل بلى السجً، ولم 
ُ
ّض مً صبغ، بال ؤهه ؤ

ُ
م ؤن ٢مُهه ٢ض ٢ الظي ٚع

ٞالخىام هىا  ؛(1)" بٗض ٖضة ؾىحن، وفي ْغوٝ ٚامًتًسغط مىه بال 

ٞؿُضها ًىؾ٠ لم ًغج٨ب ٞاخكت  الىو ألانلي؛ ؿُا١لمىا٢ٌ 

ًت(، خغ َل٤ُ، )في الغوا وُسجً، بِىما الغظل الظي اٖخضي ٖلى ابيخه

٠ الخىام ل٨ٗـ مضي الخىا٢ٌ بحن الخالخحن، وؤن ألاو٫ 
ّ
وبظل٪ ْو

لم بضزىله السجً، والشاوي )الغظل 
ُ
)ًىؾ٠ ٖلُه الؿالم( ٢ض ْ

ضم صزىله السجً. خه ٖو لم بدٍغ
ُ
مت ْو  اإلاٗخضي( اعج٨ب ظٍغ

ٟاِع١ ومً ؤق٩ا٫ الخىام  
ُ
في الغواًت، طل٪ الخضازل اإلا

لؿٟيلىا٢ٌ اإلا ؤها ؤ٨ٞغ بطن ؤها "مكهىع لض٩ًاعث  ىو ٨ٞغي ٞو

 ، و٦ظل٪(0)"ؤها ؤجإلم بطن ؤها مىظىص"، بلى ٢ى٫ الغاوي: "مىظىص

لؤلهثى مشل خٔ "٢ى٫ الغاوي:  مشلم٘ الىهىم الضًيُت،  الخىا٢ٌ

!ً ٠ الىو (3)"الظ٦ٍغ ، ٟٞي ٦ال الخالخحن اه٣لبذ الضاللت ولم ًْى

ت صازل وعي اإلا ألانلي بضالالجه اإلاكهىعة                     . وز٣اٞخه خل٣ياإلادْٟى

ت في النهاًت ًم٨ً ال٣ى٫ ؤن عواًت  )ألاعملت الؿىصاء( زٍغ

 الغواًت منها، ٞخُغ٢ذ اٌؿحر   ابمٟاع٢اتها، وما ٢ضمخه الضعاؾت ظؼء  

 ؾلُت 91-92بلى زىاثُت الؼواط ٖىض الٗغب والٛغب )م
 
(، وؤًًا

حرها مً  (021، وؾلُت اإلاغؤة ٖلى اإلاغؤة )مالغظل ٖلى الغظل ٚو

 . اإلاٟاع٢اث

                                                           
53م ،الغواًت (1)

59م ،الغواًت (0)

  101م ،الغواًت (3)
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  الُاب٘ اإلاا بٗض اؾخٗماعي 

  عواًت )نض٣ًتي اليهىصًت(
 
 همىطظا

ت بىِخه   خحن ًخدى٫ ألاصب بلى ؤصاة إلاىاظهت اإلاؿخٗمغ وحٍٗغ

اث  ٣ىم هظا ألاصب بخ٣ضًم خٍٟغ اإلاجخمُٗت والش٣اُٞت والضًيُت، ٍو

سُت ج٨ك٠ ػوع اصٖاءاجه بما ال ًمل٪، وامخُاثه لههىة ظهل  جاٍع

، ومضي جإزحره ٖليها ختى
 
آلان،  اإلاجخمٗاث التي اؾخٗمغها ؾاب٣ا

الُت الجضًضة، وبغوػ ؤػمت الظاث والخضًض ًٖ الهُمىت ؤو ؤلا  مبًر

ت، ٖىضثٍظ  ًم٨ً الخضًض ًٖ ؤصب )ما بٗض الاؾخٗماع( ؤو )ما  والهٍى

 بٗض ال٩ىلىهُالُت(.  

ت ما بٗض الاؾخٗماع خى٫ جإزحر الاؾخٗماع ٖلى   جخمدىع هٍٓغ

البيُت الاظخماُٖت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت والؿُاؾُت ٖلى الضو٫ 

اإلادخلت، وؤن الُاب٘ الاؾخٗماعي ما ػا٫ ًىانل ٞٗله ٦ٗامل مغ٦ؼي 

ت  في بلىعة وجهمُم الىعي الخضًض، ختى بٗض اجهُاع الضو٫ الاؾخٗماٍع

وم٣ىلت ما بٗض الاؾخٗماع م٣ىلت ؾُاؾُت في ال٨الؾ٨ُُت والخضًشت، 

لذ ُٞما بٗض بلى مهُلر هٟض بلى مجاالث ٖضًضة لٗل ؤؾاؾها جدى 

ٗض  صواعص ؾُٗض مً ؤواثل بؤهمها اإلاجا٫ ألاصبي والى٣ضي وال٨ٟغي، َو

ت في ٦خابه )الاؾدكغا١(، الظي ظاء  الظًً ناٚىا ؤؾـ هظه الىٍٓغ

 مً ازخال١ الخُاب الٛغبي، وهى الخُاب 
 
ُٞه ؤن الكغ١ ٧ان قِئا

اإلاخسُل لكٗىب الكغ١ نىعة الظي ناٙ مً الىظىص الخ٣ُ٣ي و 

ت بلى خض بُٗض، وقغح  صواعص ؾُٗض في ٦خابه بزانت مخسُلت ٞاهخاٍػ

٣ت ما–٠ُ٦ ٧اهذ هظه الهىعة   مً  -بٍُغ
 
ا  ومغاٚو

 
 ٚامًا

 
ظؼءا

  ؾُاؾت الاؾخٗماع ألاوعوبي لبالص الكغ١. 
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مغخلت جُىع آلاصاب اإلاؿخ٣لت،  -بلى خض ما–وألهىا وِٗل  

 لل٣ىي 
 
ٟذ اللٛت وال٨خابت التي ويٗذ خضا ُّ ال٣امٗت، و٦

ت،  هى ما الؾخسضاماث ظضًضة مً بُنها ال٨خابت اإلاا بٗض اؾخٗماٍع

ت ؤو الخالت اإلاا   ؤوظض اإلابدض الظي هغوم َغ٢ه ؤال وهى )الاؾخٗماٍع

ت( في عواًت  لهبخي ٞدماوي  (نض٣ًتي اليهىصًت)بٗض اؾخٗماٍع

بحروث، ٖام الهاصعة ًٖ اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ في 

( نٟدت مً ال٣ُ٘ اإلاخىؾِ، 037م، وجخ٩ىن الغواًت مً ) 0215

، و٧ل ٖىىان لِـ ٧لمت ؤو ظملت، ؤو 
 
م٣ؿمت ٖلى ؾبٗت ٖكَغ ٖىىاها

ش، بضؤ بــ ) ، ٦ما في باقي الغواًاث، بهما هى جاٍع
 
م( 1/6/1993ع٢ما

 م(.09/6/1993واهخهى بــ)

اث )ظما٫ وهظه الغواًت في ق٩لها الٗام ٖباعة ًٖ ؾغصً 

ت، مسخو بٗالم الخضاث٤، ٢اؾم(، وهى ؤعصوي الجيؿُت، ٖغ  بي الهٍى

اعة بٌٗ اإلاٗاعى، و  لخد٤ بغخلت ؾُاخُت جُٝى به بالص لُؾاٞغ لٍؼ

ٝ ٖلى ظاعجه في اإلا٣ٗض حٗغَّ مً قمالها بلى ظىىبها، وبالهضٞت ؤوعوبا، 

)ًاثُل آصم(، وهي م٨ؿ٨ُُت الجيؿُت، حهىصًت الضًاهت، اؾغاثُلُت 

لت الخ بُنهما خىاعاث وه٣اقاث،  صاعثىظه، وزال٫ الغخلت الٍُى

 ٩ٞاع، وجدضر بُنهما ٢هو مسخلٟت.آلاعاء وألا  وجباصال 

في ٖخبت الٗىىان جٓهغ مالمذ إلق٩الُت مهُلر )حهىصي( 

ت صازل ال٣ٗل  الخايغة في طهً ال٣اعت الٗغبي ب٣ىة، واإلادْٟى

ي صازلها نىعة جدمل ف -هظا اإلاهُلر–الباًَ، طل٪ إلاا ٨ٌٗـ 

ً ذمٗاصاة لِؿ  لليهىص، وبهما ٞع
 
ت  ا للمدخل، و٧ل نىع الٗىهٍغ

ض التي ٌٗاوي منها الٟلؿُُيُىن والٗغب  وال٣خل والضماء والدكٍغ

 ظغاء الاخخال٫ الاؾغاثُلي.
 
 ٖمىما
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بن ال٣اعت ٌِٗل عخلت ؾُاخُت جبضؤ مً ؾاخت )ب٩ُاصًللي(   

جىذ، وؾِ لىضن، وجيخهي بـ)اوؾلى( الجر  وؾاخت ٍع
 
وٍجُت، مغوعا

غ  لىعوؿا، وظىىة، وو٦ىج، بىحؿمىر، ومُىاء صٞو بــ)عوما، ٞو

الاهجلحزي، ومُىاء ؤوؾدىض البلج٩ُي، وؤمؿترصام، ومؼإع بىؾ٩ىب، 

بت، والٟاج٩ُان، وجهغ ؤمؿخل،  وؾى١ آلؿمحر الضولي، وظام٘ ٢َغ

 وهامبىعٙ... الخ.

 وزال٫ هظه الغخلت الؿُاخُت التي ٌِٗكها ال٣اعت بمخٗت، 

ٌؿخسضم الغواجي ج٣ىُت )الخ٩اًت صازل الخ٩اًت(، وهي مؿخىي مً 

 مً مباخض م٣ىلت الهىث 
 
اث الؿغصًت التي حٗض مبدشا اإلاؿخٍى

الؿغصي، ظاءث في ؤل٠ لُلت ولُلت بهٟتها الغواًت ألام، ٢بل ؤن 

٣ًترخها ظحراع ظىِذ لضعاؾت الىهىم الؿغصًت التي جخضازل ٞيها 

خٗضص عواتها،  اث الؿغصًت الخ٩اًاث، ٍو ومً زم، بن حٗضص اإلاؿخٍى

 مماعؾت ٢ضًمت ٧اهذ حٗٝغ في الى٣ض ألاصبي بالخًمحن.

و٢ض ٩ًىن عاوي الخ٩اًت صازل الخ٩اًت شخهُت ٦ما هى  

ٗل الؿغص الظي ًيكإ ًٖ هظا الغاوي (1)الخا٫ م٘ )ظما٫ ٢اؾم( ، ٞو

ت ؤخضار مغوٍت، مً زال٫ الخ٩اًت ألانلُت وفي ؾُا٢ها،  مجمٖى

                                                           
ىهُت الؿغص  (1) الجضًضة( ٦ما في عواًت )ؤٞاعي هىا في هظه الغواًت لم جخد٤٣ )بىلٞى

)صًم٣غاَُت الؿغص(  مُٗاع  الىاع( لجال٫ بغظـ؛ ألن ألانىاث اإلاىبش٣ت لم ًخد٤٣ مٗها

٩ٞاهذ مدهىعة بىظهت هٓغ الغاوي الٗلُم، الظي ؤزً٘ )ًاثُل آصم( في جهاًت الغواًت، 

 
 
 واؾٗ ولم ًٟسر لها مجاال

 
ا،لخ٣ضًم حججها التي حؿدىض بليها، ٞجاء نىتها مب ا  خىع 

ا، بطا ٢اعهاه بهىث )ظما٫ ٢اؾم(، وحججها واهُت ٌؿهل الغص ٖليها، ٞالخ٩اًت  ٢هحر 

صازل الخ٩اًت ٧اهذ زُت ؾغصًت واؾتراجُجُت واُٖت مً ٢بل ال٩اجب لخد٤ُ٣ 

  م٣هضًخه البراٚماجُت.
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ُٟت الدؿلُت ؤو الخلهُت )الخضًض م٘  وؤصث هظه الخ٣ىُت في عواًدىا ْو

تراى )ظما٫ ٢اؾم ًضٞ٘ ًٖ الٗغب نٟت  ًاثُل(، ووُْٟت الٖا

ً الٗغوبت نٟت الخسل٠ والتراظ٘ ال٨ٟغي(،  ، ٖو الاعهاب والخُٝغ

 ووْٟذ هظه الخ٣ىُت لخ٨ٗـ بٌٗ مٓاهغ ما بٗض الاؾخٗماع ومنها:  

الُت الجضًضة  ؤلامبًر

 ة الٛغبُت للكغ١ مبيُت ٖلى مجزلت الكغ١ الخانت،بن الىٓغ  

 بإوعوبا وخؿب
 
بل بهه مىي٘ ؤٖٓم  ؛ٞالكغ١ لِـ له٣ُا

مؿخٗمغاتها وؤٚىاها وؤ٢ضمها ومهضع خًاعتها ولٛاتها ومىاٞؿها 

٦ما ٣ًى٫ -الش٣افي الظي خضص )الٛغب( بصخهِخه وججغبخه اإلا٣ابلت 

الُت مشلما ٞغيذ هٟؿها وؤلا  -صواعص ؾُٗضب ٖلى ؤعى الىا٢٘ مبًر

 لها بك٩ل 
 
 مىظؼا

 
ٟا جٟغى هٟؿها صازل الغواًت، ٣ٞضم الغاوي حٍٗغ

ا٦دكٟىا ؤن خُاتهم في الصخاعي الٗغبُت هي "ٚحر مباقغ ٣ُٞى٫: 

مما صٞٗهم  ،(1)"مجغص ُٖل، وحٗب، و٢خا٫، وا٢خخا٫، واه٣خا٫..

ؤما آلان، ٞةن عؤؽ اإلاا٫ "الؾخسضام اؾتراجُجُت الؿُُغة ًٖ ُبٗض 

٣ت ٢اهىهُت، ٣ُٞىم الٟغ  ؿغ، وبٍُغ ه بؿهىلت َو صي، ؤنبذ ًمض ؤطٖع

، وهىا جإ٦ُض (0)"بــ)الاؾخسغاب(، ؤ٢هض بــ)الاؾدشماع( ؤو بــ)الاؾخٗماع(

الُت الجضًضة التي تهُمً صون ؤن جسؿغ ظىضي واخض، وؤن  ٖلى ؤلامبًر

 لم الخغب ما ػالذ مؿخمغة، ٞبٌٗ الكٗىب التي اؾخ٣لذ ٖ
 
ا ؿ٨ٍغ

 
 
ا   حؿخ٣ل ٨ٍٞغ

 
.وز٣اُٞا

 
    وا٢خهاصًا

                                                           
68مًت، االغو  (1)

152الغواًت: م (0)
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ومً نىع الهُمىت الا٢خهاصًت طل٪ الىن٠ اإلاٟاع١ إلاىاوئ 

ومً خىلىا في مى٣ُت اإلاُىاء اإلاهُب، " ، ٣ًى٫ الغاوي:الٗغب والٛغب

وكاهض مباوي وؤظهؼة )جهضًغ وجهضًغ(، جسخل٠ ًٖ بالصها الٗغبُت، 

 ،(1)"(..طاث ميكأث اإلاىاوئ ال٨ئِبت، اإلاسههت )لالؾخحراص والاؾخحراص

ٞالٗغب هم اإلاؿتهل٪ ألاو٫ للمىخجاث ألاوعوبُت، ومهضع مهم لخىمُت 

ا٢خهاصهم، وػٍاصة صزل الٟغص ألاوعوبي ج٩ىن ٖلى خؿب ال٨م 

 الهاثل مً الىاعصاث ألاوعوبُت لؤلؾىا١ الٗغبُت. 

 ظضلُت الكغ١ والٛغب

٢ضم الغاوي الكاهض مىاي٘ مسخلٟت مً البىاء الؿغصي  في 

ًْ صاعث  امكاهض   في  بحن )ظما٫ ٢اؾم( و)ًاثُل آصم( خى٫ ؤخ٣ُت َم

حكمئز ًاثُل مً هظا الدكبُه، ٞخ٣ى٫: "امخال٥ ألاعى الٟلؿُُيُت: 

ض ؤن هجض م٩ان لىا جدذ الكمـ،  ، هدً اليهىص هٍغ
 
ال ج٣ل جضمحرا

ض ؤن ج٩ىن لبجي بؾغاثُل صولت وؿميها بؾغاثُل. ال ج٣ىلي بؾغاثُل،  هٍغ

، ٞدالت الهغإ ال (0)"حن، ٢ل بؾغاثُل٢ىلي ٞلؿُحن، ال ج٣ل ٞلؿُ

بل جمشل ؤًضولىظُت مى٣ؿمت  ؛جمشل شخهِخحن صازل ٖمل عواجي

ت جٟٗل ٞٗلها.     لٟئخحن جغي ٧ل منها هٟؿها ٖلى خ٤، وؤػمت الهٍى

مخض هظا الهغإ صازل ًٞاء الغواًت لِكمل الهغإ   ٍو

حن الٗغبي )الكغ١( م٘ هٓحره الٛغبي )الٛغب(، ٞيؿم٘ نىث الٗغ٢ُ

هدً الظًً خٟغها آباع الىِٟ في صخاعي الٗغب، "الٛغبُحن ٣ًىلىن: 

                                                           
 90م ،الغواًت (1)

  63، مالغواًت (0)
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ٞهي لىا، ولى لم هدٟغها لب٣ُذ في آباعها، ولم ًٟغح بها الٗغب، 

، بٗض طل٪ ْهغ (1)"ولظل٪ ٞهي آباعها، وهِٟ الٗغب ًجب ؤن ٩ًىن لىا

ُاوي ٖلى الخ٤ الٟلؿُُجي مً زال٫ الخىاع الظي صاع  الخىاَا البًر

ت )عوػ(: بحن )ظما٫ ٣ٞلذ لها: ٠ُ٦ تهضي "( والعجىػ الاهجلحًز

ُاهُا ما ال جمل٪، إلاً ال ٌؿخد٤؟ ٣ٞالذ العجىػ: ل٣ض خؼن ػوجي  بٍغ

ٖلى طل٪ الدؿلُم، ٧ان ًىص ؤن ًب٣ى ؤلاهجلحز هم الظًً ًخمخٗىن 

 .  (0)"باؾخٗماع ٞلؿُحن الضاٞئت الخًغاء الجمُلت..

 آلزاع  
 
٣ضم بُل الغواًت )ظما٫( نىعا الضماع والخغاب ٍو

التي زلٟتها الخجغبت ألاوعوبُت الٛغبُت في الضو٫ اإلادخلت )الكغ١( 

 "٣ُٞى٫: 
 
٧اهذ الضو٫ اإلاٗخضًت ج٣ىم باالؾدُالء الظي ٌؿمىهه ػوعا

ت  ،(3)")الاؾخٗماع( بِىما هى )الاؾخسغاب( ٞالغاوي ٢ام بٗملُت حٍٗغ

٣ت ما-دخل وجم٨ً إلاهُلر )اؾخٗماع( الظي ػعٖه اإلا ن ًجٗله ؤ -بٍُغ

ت التي جداعبه، والتي ؾ٣ُذ في ال ز ُمت عاثجت ختى في ألاوؾاٍ ال٨ٍٟغ

بِىما هى وعي منها بمضح ٖملُت الاخخال٫ ووٗخه باالؾخٗماع، 

 )الاؾخسغاب( بدض طاجه. 

 هكاقت اإلاجخم٘ الٛغبي 

وعص في متن الغواًت بٌٗ ال٣هو التي حكحر لهكاقت  

٨٨ها واهدكاع ألاوبئت ومضي اهدُاَها وجٟ ،اإلاجخمٗاث الٛغبُت

                                                           
50م ،واًتالغ  (1)

56م ،الغواًت (0)
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ت التي ال جغصٖها ٢ُم صًيُت ؤو ج٣الُض بوؿاهُت، وهظا  ألازال٢ُت وال٨ٍٟغ

ً ؤمشا٫ ٖلي خغب وخؿً  الىٕى مً اإلاىايُ٘ هاصي به بٌٗ اإلا٨ٍٟغ

ت  حرهما، الظًً ؤعاصوا ؤن ًُىعوا هٍٓغ صواعص ؾُٗض بخىٟي ٚو

٣هت )الاؾدكغا١( ُٞما ؤَل٣ىا ٖلُه )الاؾخٛغاب(، ومشا٫ طل٪ ال

جؼوظذ مً عظل "التي عواها الغظل العجىػ لجما٫ ًٖ ظاعجه التي 

مغمى١، ٌٗمل مضًغ ٕٞغ بى٪ مكهىع، ؤؾ٨نها في ٞلت ظمُلت، َلبذ 

ت للٛغباء في  اإلاغؤة الٟاؾ٣ت مً ػوظها ؤن جدؿلى وجيكٛل بخإظحر ٚٞغ

بُتها الجمُل، وبٗض ؾخت ؤقهغ مً هىاًت الخإظحر هظه، هجغجه وهغبذ 

، (1)"الء، الظي ًبضو ؤجها ٢ض اوسجمذ مٗه في ؤقُاء ٦شحرةم٘ ؤخض الجز 

ضم   اهدكاع الكظوط الجيسخي، وػواط اإلاشلُحن، ٖو
 
ووعص في الغواًت ؤًًا

ت ااإلادخاط، وال٣ىىاث ؤلا  مؿاٖضة ت صازل باخُت، والخٍغ إلاَٟغ

 اإلاجخمٗاث الٛغبُت. 

 ه٣ض الظاث

 الغاوي ٧ان مد 
 
 لش٣اٞخه ومجخمٗه، مىخ٣ضا

 
بٌٗ اوعا

 في ؤمىع ؤزغي، و٦ما ٢ا٫ بازخحن )الغواجي مىخج ألا 
 
مىع، ومٟخسغا

ت، ٞةن بهخاظه ال ًم٨ً  ومداوع لش٣اٞخه ومجخمٗه، ومً زم للمٗٞغ

 
 
ؤن ٩ًىن ماصة )مداًضة( جخل٣ٟها ألاؾلىبُت الخ٣لُضًت لخهٟها ونٟا

، ؤو جبرػ مضي جٟغصها الخٗبحري واإلاعجمي(، ُٞم٨ً مالخٓت 
 
لؿاهُا

لٗغب والٛغب في ٦شحر مً ألامىع مشل: اؾدشماع ٧ل منهما اإلاٟاع٢ت بحن ا

للى٢ذ، واإلاٟاع٢ت بحن ّٖما٫ الٗغب والٛغب، و٦ُُٟت ٢ُام ٖامل 

٤ ٖغبي ٧امل صون ٖىاء ؤو جظمغ، باإلياٞت  ؤوعوبي واخض بمجهىص ٍٞغ

                                                           
 62-59م ،الغواًت (1)
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ُاوي،   البًر
 
للبىن الكاؾ٘ بحن الا٢خهاص الٗغبي، والٛغبي جدضًضا

غبُت وهٓحرتها الٛغبُت، والٟغ١ بحن مل٪ واإلاٟاع٢ت بحن الخضوص الٗ

ُت وجىايٗه.  ؤوعوبي، وؤنٛغ مؿاو٫ ٖغبي في الخٗامل م٘ الٖغ

ً ص موالخىظُه، وجصخُذ ٖضوتهضٝ هظه اإلاٟاع٢اث للخىبُه  

ت جدىافى ألامىع الؿلبُت التي ًماعؾها  ٦شحر، وح٨ٗـ نىعة ٚحر خًاٍع

ٗغبي و٢ُمه وؿان الواإلاباصت التي ال جمشل م٨ىىن ؤلا م٘ ال٣ُم

 ألازال٢ُت والضًيُت. 

وال٣ًاًا التي جُغ٢ذ لها الغواًت ال ًم٨ً خهغها في هظا  

قاعة بليها، مشل الخضًض ًٖ ًغ ؤلا ًالخحز البؿُِ، ول٨ً ال 

الخًاعاث الكغ٢ُت، ووظىص الٗغب في ألاهضلـ، والخضًض ًٖ بٌٗ 

ت مً اجٟا١ ؤوؾلى واإلامشلحن ٚحر  ،ألاؾاَحر ال٣ضًمت، والسخٍغ

ُحن للكٗب الٟلؿُُجي. ا  لكٖغ

ًم٨ً ال٣ى٫ بإن الغواجي اؾخسضم ؤؾلىب  ،في النهاًت 

ٗغي خ٣ُ٣ت اإلاجخمٗاث  الغخلت اإلامخٗت، ل٩ُىن مٗه الى٢ذ لحروي َو

حن بها، وآزاع الاؾخٗماع الؿلبُت ختى ًىمىا هظا، وؤن  الٛغبُت اإلاسضٖو

٫ اليهىص مٗٓمهم مً ؤنل ظماٖاث الٟا٨ًىج الظًً هؼلىا مً قما

ؤوعوبا بلى بدغ الخؼع، وؤؾؿىا ممل٨ت الخؼع، زم اٖخى٣ىا الضًً 

اليهىصي، ولِؿىا ؾامُحن مشل الٗغب، وال ًىظض لهم ؤي خ٤ في 

، ختى لى جىاَإث ظمُ٘ 
 
 وختى ٖغ٢ُا

 
 وال ظٛغاُٞا

 
سُا ٞلؿُحن ال جاٍع

٢ىي الٗالم ٖلى ٚحر طل٪، ٞغواًت )نض٣ًتي اليهىصًت( هٕى مً 

لش٣اُٞت، التي ججٗل مً ال٣لم وال٩لمت ؤصاة م٣اومت اإلا٣اومت ألاصبُت وا

 ؾلمُت، جازغ وحٗغي وجضاٞ٘ وحٛحر. 
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  ؤػمت الظاث

 عواًت )ختى ال جدُه في الخي( 
 
 همىطظا

  
 
 مخٟاوجا

 
بن الغئٍت ؤلابضاُٖت ٢اصعة ٖلى مىذ الظاث خحزا

ؤي –صازل الٗمل ألاصبي، ؤو بز٣الها بجضًت مُل٣ت، و٢ض ججٗل منها 

و بإ٦مله، مما ًضٞٗها لخمشُل مدىع الىو ألاصبي الى -الظاث

ًجابُت ان( بما هى ٧اثً مداٍ بٗىاإلاه ؤلا ب٩لُخه؛ ٞهي )ؤلاوؿ

وما ًخسللها مً اهخهاعاث واه٨ؿاعاث؛ ٞالظاث هي الٟاٖلت  ،والؿلبُت

في الىا٢٘ الىصخي، وحك٩ل اإلادىع الظي ًضوع خىله البىاء الىصخي 

اإلاتن الخ٩اجي ًىجم ٖنها  ٩٦ل، وؤي مداولت بدض في الظاث صازل

هُان ٖلى الٗغى، وجىا٢ٌ في ألالٟاّ  ٖملُت ال جدضًض، ٖو

وزُاب قظعي ٌٗاه٤ وألاخضار مما ٌك٩ل مٟاع٢اث بكتى ؤهىاٖها، 

 التي َاإلاا خاو٫ الهغب منها. جهؼامُتالاالغوح 

٪ مىصًاهى(   وفي عواًت )ختى ال جدُه في الخي( للٟغوسخي )باجٍغ

م، خالت هبل لظا٦غة 0214ىبل لآلصاب ٖام الخاثؼة ٖلى ظاثؼة ه

مش٣لت بأالم خاولذ الغوح الاجهؼامُت وؿُاجها زال٫ مضة ججاوػث عب٘ 

 
 
سخي، وهظا الىبل لم ٨ًً بعاصًا خُض جل٣ى ٢غن في حي )جحرن( الباَع

ان( م٩اإلات هاجُٟت مً شخو ٌٗلمه ؤهه ٖثر  ٧اجب ًضعى )ظان صٚع

ىه، ومً بحن ألاؾماء ا لتي جدىحها هظه اإلا٨ٟغة ٖلى م٨ٟغة ٖىاٍو

 ٖلى 
 
 قضًضا

 
ا اؾمه )ٚاي جىعؾدُل(، وؤبضي اإلاخدضر خغنا شخه 

ت الٗال٢ت التي جغبِ   إلاٗٞغ
 
ًىال بٖاصة اإلا٨ٟغة بلى ناخبها، ٞو

 ًجّض في البدض ٖىه 
 
ان( باإلاضٖى )جىعؾدُل(؛ ألهه ٧ان هى ؤًًا )صٚع

    .ألؾباب مجهىلت
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اجي  بم٩ىهاجه اإلاخىا٢ًت  وبما ؤن الظاث حك٩ل الىظىص الٟحًز

مً ظهت، والىظىص الىٟسخي واإلاخسُل مً ظهت ؤزغي؛ ٞظل٪ ٌٗجي 

ٌٍ في الظاث بحن الىا٢٘ واإلاخسُل، ومً زم ًى٨ٗـ طل٪  وظىص جىا٢

ٖلى الٗمل الغواجي بؿغص ؤخضازه وجىالض شخهُاجه وجىاميها؛ ٞالظاث 

حٗمغ التي حٗمغ ال٩ىن ؤو تهضمه في اإلاؿخىي الىا٢عي، هي هٟؿها التي "

٩ىن حٗمحر الىو (1)"ٖالم الىو ؤو تهضمه في اإلاؿخىي ؤلابضاعي ، ٍو

نغإ وهضمه مً زال٫ نغإ ٢ض ٩ًىن نغإ الظاث م٘ الظاث، ؤو 

لظاث م٘ ٖالم الىو ٧له، وفي )ختى ال نغإ الظاث م٘ آلازغ، ؤو ا

، ٞبُل الغواًت بإ٦ملهجدُه في الخي( ٧ان الهغإ م٘ ٖالم الىو 

ان( صزل في  خه، ونغإ م٘ )صٚع نغإ م٘ طاجه وطا٦غجه وهٍى

 عجؼ ًٖ جٟؿحرها، 
 
شخهُاث الغواًت التي ؤزاعث في صازله ق٩ى٧ا

اث ٖهُت، مما صٞ٘ اإلاخل٣ي  و٦ظل٪ ألام٨ىت وألاػمىت اإلاش٣لت بظ٦ٍغ

 
 
وقاع٦ه في طل٪ البُل  ،إلاداولت ٞ٪ قُٟغة لٛؼ ال ٌٗلم ما هى ؤنال

 ؾىي ؤهه َ
 
ان(؛ ٞهى ال ًخظ٦غ قِئا ٟل جسلى ٖىه والضاه وال )صٚع

 ٌٗلم ٖنهما شخيء. 

وألن الجملت الاٞخخاخُت حك٩ل الٗخبت ألاولى التي ًىُل٤ منها  

 ٌكٕغ  مٗلىتالىو، 
 
 ههُا

 
ًٖ بيُت الىو ب٩امله؛ بىنٟها ظؿغا

 مً ٖالم ألاقُاء بلى ٖالم ال٩لماث، ؤو 
 
ُٞه ال٣اعت باالهخ٣ا٫ طهىُا

الخسُل، ٞةن ظملت الاؾتهال٫ بمٗجى آزغ مً ٖالم الخ٣ُ٣ت بلى ٖالم 

( لٟخذ اهدباه ٖضص مً الى٣اص الظًً عؤوا ؤجها 
 
با للغواًت )ال شخيء ج٣ٍغ

جلخو م٣اعبت )مىصًاهى( للٗمل الغواجي وبًشاعه ظمالُت ؤصبُت ج٣ىم 

                                                           
الجامٗت ألاعصهُت،  -، عؾالت ص٦خىعاهاملفارقت في قطظ زكريا جامرزلُٟت، ؤخمض،  (1)
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حر ظلّي، ل٨جي  ٖلى ٧ل ما هى ص٤ُ٢ وبؿُِ ومخالف ويبابي ٚو

ىا خحن ه٣اعب ألهه ٖلُ ؛ؤزخل٠ مٗهم بة٢دام )مىصًاهى( صازل ههه

  ،بضاعي ؤن هجٗل ناخبه بمٗؼ٫ ٖىهبؤي هو 
 
ل٩ُىن ه٣ضها ٖلمُا

 ؤهه بٗض 
 
 وؤ٦ثر ص٢ت؛ ومً بحن ؤؾباب ازخالفي مٗهم ؤًًا

 
ُا ومىيٖى

ض ؤن  الاهتهاء مً ٢غاءة الغواًت ًم٨ً إلاـ ؤهه ال ًىظض شخيء مهم ًٍغ

؛ ٞهى ٞا٢ض لظاجه وجاثه في 
 
ان( مً خُاجه ؤنال حي ًخظ٦غه البُل )صٚع

 ظاهض 
 
٦إهه لم ًدُا به مً ٢بل، و٧ل شخيء جظ٦غه ؤخُا بضازله ؤإلاا

 للخسلو مىه، و٦ظل٪ خحن وٗاًً ظملت 
 
 وج٨غاعا

 
ؤلِا٢ٟا٫ مغاعا

والازخخام )لم ًب٤ ؤي ؤخض آزغ ؾىا٥(، التي ال ج٣ل ؤهمُت ًٖ ظملت 

الاٞخخاح، ًم٨ً ؤن هلمذ  عؾالت مبُىت ٞدىاها ؤن اإلااضخي اههغم 

ً ًب٤ ؾىي اإلاؿخ٣بل الظي ؾُدضص هظه الظاث ب٩ل آالمه، ول

اإلاكاءة في قىإع باَعـ اإلاخإملت للصجغ والدجغ والبكغ، والتي 

 ال ًسً٘ لٗثراث اإلااضخي وؤلٛاػه، والٗىصة 
 
 ظضًضا

 
ؾخهى٘ ٖاإلاا

للماضخي ب٩اٞت ؤق٩الها هي التي جهى٘ ألالٛاػ التي لم ج٨ً خُنها 

 ٦ظل٪.  
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  ظؿضًت الغاثدت

  (الُٗغ)عواًت 
 
 همىطظا

خحن حؿخيك٤ ٖب٤ خغوٝ ج٣غؤها، وجإزظ هؼهت في ٖالم  

 ،
 
اع هه٠ ٦ُمُاجي ًجترح اإلاعجؼاث ٞٗال

ّ
الغواثذ، وحكٗغ بإن الُٗ

٪ ػوؾ٨ُىض، الهاصعة  جإ٦ض خُنها ؤه٪ ج٣غؤ عواًت الُٗغ لؤلإلااوي باجٍغ

 م. 0223ًٖ ميكىعاث اإلاضي في َبٗتها الشالشت ٖام 

ذ ؾغصًت ٢اجل مليء بالباؽ الغواًت بك٩لها الٗام لِؿ  

ؤو٫ نغزت قغؾت ؤَل٣ها في الخُاة لخهم ؤطن الٗالم "والخ٣ض مىظ 

عواًت وخؿب؛ بل  (1)"وج٩ىن نغزت الىنل بحن ؤمه وخبل مكى٣تها

ًمان بال٣ضعاث وجىمُت اإلاهاعاث جبدض في الظاث والىظىص وؤلا 

م  ظمُ٘ واإلاىاهب للىنى٫ بلى الهضٝ اإلايكىص في هظه الخُاة ٚع

، التي مً اإلام٨ً ؤن جىاظه الٟغص اإلاهمل هٗىباث والخدضًاثال

ت ) الغواًت وظٗلذ ت ًضوع خىلها البىاء Themeالُٗغ مىيٖى ( مغ٦ٍؼ

اث٠ الُٗغ ؤلا بالؿغصي ٩٦ل،   بْى
 
ت والجمالُت ًماها ت والغمٍؼ قاٍع

اث٠ الاظخماُٖت والُب٣ُت وألا ب ،ًداثُتوؤلا  ًضلىظُت في ياٞت للْى

لغواًت ٢اثمت ٖلى مبضؤ اليكىة ؤلاوؿاهُت ٚالب ألاخُان، وظل ا

لت.    ومداولت الخهى٫ ٖليها وا٢خىائها لٟترة ٍَى

                                                           
(، مى٢٘ الخىاع السمً ألابدي في رواًت العطرالٗاوي، مُاصة، م٣ا٫ بٗىىان ) (1)

 اإلاخمضن، عابِ:

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=148331 
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ؤج٤ٟ م٘ عاثض البدض ًٖ ظؿضًت الُٗغ في ألاصب الٗغبي  

الظي عؤي ؤن الخىى في )ظؿضًت  (1)الخضًض )عؾى٫ مدمض عؾى٫(

ؤو الىٓغ بلى )الُٗغ(  ،ؤو مداولت ب٢امتها ٦د٣ُ٣ت مغثُت ،الُٗغ(

، ٞهظا ًخُلب مّىا ؤن ه٨ٟغ بالُٗغ ؤو ٦ــ)
 
ظؿض( مٛامغة زُحرة ظضا

 
 
الغاثدت )٦ٗالمت خؿُت( حكحر بلى )ٖالمت ظؿضًت( مم٨ىت زهىنا

ٟت 
َّ
في يىء ما ٢اله ؾان حكاعلـ بحرؽ بإن الٗالمت )ؾخ٩ىن مْى

ل٩ي حكحر بلى مىيٕى ُمضع٥ بالخىاؽ(، وهظا ٌٗجي ؤن الغواثذ 

ت ما هي بال )ٖالماث(  والُٗىع و٧ل ما ًم٨ً بصعا٦ه بالخىاؽ البكٍغ

 Olfactory signجضٞٗىا للخ٨ٟحر في الٗالمت الكمُت )
 
( اإلاغجبُت اعجباَا

 بال٣ٗل والٗاَٟت ؤلاوؿاهُت، والٗالمت الكمُت جداشخ
 
ؤٚلب  ىوز٣ُا

٦ما ؤقاع عؾى٫ –الؿُمُاثُحن الخىى بٛماعها ٖضا )بغهاع جىؾان( 

ت(  وطل٪ في مٗغى خضًشه ًٖ -مدمض عؾى٫  )الٗالماث ٚحر اللٍٛى

الظي ؤ٦ض بإن )الٗالماث الكمُت مهمت في بٌٗ ؤهماٍ الخىانل 

 ؤلاوؿاوي ومً الٗبض ججاوػها(.

٢هت ٢اجل( ظان باجِؿذ ٚغهىي ولض  -وبُل عواًت )الُٗغ  

في بِئت ملُئت بالغواثذ اإلاخىا٢ًت بحن الٟٗىت وال٨غحهت التي ظلها مً 

التي اعجبُذ بالُبُٗت ؤ٦ثر مً  نى٘ البكغ، وجل٪ الُٗغة الؼ٦ُت

غهىي امخل٪ مىهبت )الكم( التي م٨ىخه مً خٟٔ وجهي٠ُ  ٚحرها، ٚو

ضة، و٦ظل٪ ج٨ُٟ٪ الغواثذ  وج٣ؿُم الغواثذ في طا٦غة قمُت ٍٞغ

ت الخانت  اإلاغ٦بت بلى ؤص١ جٟانُلها، وألن ل٩ل شخيء عاثدخه الجىهٍغ

، ل٨ىه بهالخانت  به التي جمحزه ًٖ ٚحره، بدض ٚغهىي ًٖ عاثدخه

                                                           
م، 0214، 1، ٍالجسد املخخيل في السرد الروائياهٓغ: عؾى٫، مدمض عؾى٫،  (1)

156-145بحروث، م-الىاًا للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘
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ُٗت اإلاؿخىي، ٞهى بوؿان بال عاثدت!  م مل٨خه الكمُت ٞع لم ًجضها ٚع

 هدى ظؿضًت 
 
ومً هىا بضؤث عخلت بدشه ًٖ ُٖغه الخام ؾُٗا

، ٖبر اؾدشماعه 
 
ٖاَغة ٦ٗالمت مكمىمت ًم٨ً ؤن ه٣غؤها ؾُمُاثُا

اع التي ٞغيها ٖلى هٟؿه صون ؾىاها. 
ّ
 نىٗت الُٗ

جب الخمُحز بحن مٟغصحي الغ   اثدت والُٗغ؛ ٞاألولى جدمل ٍو

صاللت َبُُٗت والشاهُت جدمل صاللت نىاُٖت، ٞٛغهىي ال ًمخل٪ عاثدت 

َبُُٗت لظل٪ ٖلُه ؤن ًستٕر عاثدت نىاُٖت وهي )ُٖغه الخام(، 

وهظا ما صٞ٘ الغاوي في م٣اَ٘ مسخلٟت مً اليؿُج الؿغصي ؤن ٣ًضم 

 ٢ُمت له، وال البُل ل٣ٟضاهه عاثدخه الُبُُٗت ٖلى ؤهه ه٨غة خ٣حرة ال 

ٌكٗغ بىظىصه ؤخض ؤًىما خل واعجدل، والجمُ٘ ًىٓغ بلُه هٓغاث 

 ٖلُه ؤن 
 
خه؛ ٞهاع لؼاما اؾخد٣اع، وبظل٪ ٣ٞض طاجِخه ووظىصه وهٍى

ًجض جل٪ الغاثدت التي حُٗي ظؿمه ٢ُمخه الجؿضًت بحن الىاؽ، 

ججظب وحؿُُغ ٖلى ٧ل و جإؾغ و ومً قغوٍ جل٪ الغاثدت ؤن حسخغ 

ًْ ٌؿخيك٣ه  ا!َم

ًجب الخيبه بلى البىن الكاؾ٘ بحن الجؿم  في هظا اإلا٣امو 

الجؿم مغجي ومىٓىع  :والجؿض الظي ًم٨ً بًجاػه ٖبر ٧لماث ٢لُلت

وملمىؽ، بِىما الجؿض هى )صاللت زُابُت( ٣ِٞ؛ لظل٪ ال ًم٨ً 

إلاؿه ؤو ٢ُاؾه بدُض ًم٨ً الكٗىع بهالخه وظماله ؤو بكاٖخه 

ىىي( والجؿم )بىاء خ٣ُ٣ي/ ماصي(، وصهاءجه؛ ٞالجؿض )بىاء عمؼي/مٗ

وهظا الخمُحز ًجٗلىا ه٣ترب ؤ٦ثر مً )ظؿضًت الُٗغ( الخانت 

بٛغهىي، ٞٗبر ُٖغه الخام لً ًد٤٣ ظؿمُت وظىصه اإلااصي 

ت التي ًيكضها وجمجى ؤن  وخؿب؛ بل ؾُد٤٣ ظؿضًت ظؿمه اإلاٗىٍى

 بٗض خالت 
 
ًغاها الجمُ٘ بزغ سخغهم والؿُُغة ٖليهم بها، زهىنا
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ٖخ٩اٝ التي ٞغيها ٖلى هٟؿه صازل ؤٖما١ ظبل قاه٤ الاعجٟإ الا 

 ًٖ البكغ إلاضة ؾب٘ ؾىىاث، 
 
يمً ؾلؿلت ظبا٫ )ؾىترا٫( بُٗضا

والٗؼلت التي ٖاقها ٚغهىي مٟاع٢ت ألجها لم ج٨ً للخٗبض؛ بل للبدض 

بر جل٪ الخجغبت جىنل ال٣اعت بلى ؤن ؤلاوؿان بىخضجه  ًٖ الظاث، ٖو

 قٗبه ٦ما ٌكاء.      ٌؿخُُ٘ ؤن ًسل٤ ٖاإلاه و 

اع( واج٣ان لٛت الُٗاعة بإص١         
ّ
ىض اظخمإ مىهبت )الُٗ ٖو

جٟانليها، بلى ظاهب مل٨ت الكم اإلاصخىبت بظا٦غة قمُت ٖالُت 

اإلاؿخىي، هخج لضًىا الغ٦ً ألاو٫ مً ؤع٧ان اإلاغظُٗت الخضاولُت )ناو٘ 

ً في ألازغ ومؿخسضمه(، واإلاخسُل الؿغصي الغواجي ٢ّضم هظا الغ٦

مؿاخت لِؿذ هُىت ٖلى البُاى، وب٣ي لضًىا الغ٦ً اإلاخمم الظي 

 ًٖ 
 
ًخ٩ىن مً )الضاللت+ اإلاخضاِو٫( ؤي )الُٗغ+ مؿخيك٣ىه( بدشا

 ألازغ ألا٣ًىوي للٗمل الؿغصي ٩٦ل. 

٪ ػوؾ٨ُىض( مُُٗاث الغ٦ً   بضهاء ؾغصي ٢ّضم )باجٍغ

ل بُله )ٚغهىي( بلى ٢اجل مخُٗل للغواثذ  الؼ٦ُت؛ اإلاخمم ٖبر جدٍى

ٞؤلن الُٗغ ٖباعة ًٖ مغ٦ب في ؤؾاؾه، ًجب ؤن ج٩ىن عاثدت 

 في 
 
ٚغهىي مغ٦بت؛ لظل٪ ماصجه الخام لً ج٩ىن ماصة مٗغوٞت جضاولُا

ت  ًجب ؤن  -بن ظاػ الخٗبحر–الخُاة الُىمُت، ٞسلُخه السخٍغ

 
ُ
ب٤ ؤظؿاصهم، ولِـ ؤي بكغ، ح ؤولئ٪ "ؿخسلو مً عواثذ البكغ ٖو

ً الظًً  واظخمٗذ هظه الهٟت  ،(1)"ًلهمىن الخبال٣لت الىاصٍع

ً ٞخاة ٖظعاء ط كٍغ اث ظما٫ ٞاث٤، وبٗض مٗاصالث و بسمـ ٖو

ت م٣ٗضة جىنل بلى ُٖغه الخام الظي  ٖبر ٢ُغة ؤم٨ىه ٍُٖغ

                                                           
 178م ،الغواًت (1)
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٢لىب ؤ٦ثر مً زمؿت ٖكغ ؤل٠ الؿُُغة ٖلى ٣ٖى٫ و مً واخضة 

غ( بٗض بلخٟل  خايغٍ  ٖضامه في ًىم ؤَل٣ىا ٖلُه )ًىم الخدٍغ

الي مهُب، مما م٨ىه مً الهغوب ٢بل ا٦دكاٝ ظغ  اثمه بمكهض ؾٍغ

ػوا٫ مٟٗى٫ الُٗغ ًٖ الجمُ٘، ل٨ىه اؾخيخج بٗض طل٪ ؤن هظا 

الُٗغ ما هى بال ماصة نىاُٖت جؼو٫ ٖبر الى٢ذ، ولً حُُٗه طاجه 

 لً ًخم٨ً مً ابخضإ عاثدخه 
 
ؾىي إلاضة مدضوصة، ٞلى ابخضٕ ُٖغا

٣ه بلى ٢ُ٘ نٛحرة ٖبر  ألابضًت، ٞاهخهى بنهاًت مٟٗى٫ الغاثدت بخمٍؼ

مؿخيك٣ُه ومدبُه مً الؿ٩اعي واإلاكغصًً صازل م٩ان مهجىع في 

 والغاثدت عاثدت ال بجهاًت الغواًت، وهىا 
 
قاعة بلى ؤن الُٗغ ًب٣ى ُٖغا

 في الخُاة الىا٢ُٗت ًم٨ً زل٣ها، وظؿضًت الُٗغ ؤمغ مؿخدُل اإلاىا٫

مً زل٤ جل٪ ، بال ؤن ػوؾ٨ىض جم٨ً مهما خاو٫ اإلاغء واظتهض

ت في ؾغصًخه  .الجؿضًت الٍُٗغ

  

www.jadidpdf.com



 

 
 56 

  لٗبت اإلاُخاؾغص
  (الٟغصوؽ اإلادغم)عواًت 

 
 همىطظا

٠٣ً وعاء اإلاُخاؾغص الغواجي ٢هضًت اإلابضٕ الخسُُلُت التي  

 ٠ُ ُه؛ لخدكٓى في ٖالم ال وعي اإلاخل٣ي مً زال٫ جْى ج٨بر في باعة ٖو

بيُاجه  بٌٗ ألاصواث الؿغصًت التي ج٨ك٠ زضٕ الىو ال٩امىت بحن

الض٣ُ٢ت، وطل٪ ٩ًىن بالخضًض ًٖ ال٨خابت وهمىمها وجدضًاتها صازل 

 
 
مخاػ الىو اإلاُخاؾغصي بمعجمه الظي ٌكحر صاثما ًٞاء الغواًت، ٍو

لىظىص ألا٢الم ؤو ألاوعا١، ؤو مؿىصاث لبٌٗ الٗباعاث والىهىم، 

حرها ُٞما ًسو الهم  ما٫ ألاصبُت، ٚو ؤو لصخهُاث بٌٗ ألٖا

 ؤلابضاعي.

ُخاؾغص ج٣ىُت ما بٗض خضازُت ظاءث ل٨ؿغ ج٣لُضًت واإلا 

ال٨خابت ؤلابضاُٖت ووؿ٣ُتها الكاجٗت، لظل٪ ٌّٗض الخُاب اإلاُخاؾغصي 

ت الظاجُت " ، ٢اثمت ٖلى اإلاغ٦ٍؼ
 
٦خابت هغظؿُت ٦ما ًُل٤ ٖليها ؤخُاها

وؾبر ؤٚىاعها، خُض هلخٔ ٞيها ؤن ال٩اجب ٌٗمض لٟطر لٗبخه 

ها واللٗب بإخضاثها وجدٍغ٪ الؿغصًت مً زال٫ الخٗل٤ُ ٖلي

بياٞت بلى ؤن ج٣ىُت اإلاُخاؾغص ؤ٦ثر مهضا٢ُت؛ ٞمً  ،(1)"شخىنها

 ؤن ٦الهما ٖلى ٣ًحن 
 
برم ٣ٖض الش٣ت بحن اإلاال٠ وال٣اعت ٖلما ًُ زاللها 

بإن هظا الىو ما هى بال مجغص لٗبت ًبخ٨غها اإلاال٠ في خحز ال وعي 
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(، ميكىع ٖلى مى٢٘ اإلاضي لئلٖالم والش٣اٞت "الطىرة الثالثت" للروائي علي لفخه سعيد
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غ عئٍخه الخانت لىٟؿه والٗالم  . ال٣اعت؛ لخمٍغ
 
طل٪ ما ٞٗله ؤًًا

ًدحى ال٣ِسخي في عواًخه ألازحرة )الٟغصوؽ اإلادّغم( الهاصعة ًٖ 

ًا ًدحى زظ "م، 0216اإلااؾؿت الٗغبُت للضعاؾاث واليكغ ٖام 

 . (1)"ال٨خاب ب٣ىة!

وؤو٫ مً اؾخسضم مهُلر اإلاُخاؾغص هى الىا٢ض ولُام  

ا جدضر ًٖ الغواًت طاث م، ٖىضم1972( ؾىت William Gassظاؽ)

ت ا غظم  اإلاهُلر ُٞما بٗض للٗغبُت بــ)ما  و٩ٗاؾُتالالجٖز
ُ
الظاجُت، وج

 ٤
ّ
وعاء ال٣و( ؤي جل٪ ال٨خابت الؿغصًت طاجُت الاو٩ٗاؽ، خحن ٌٗل

 
 
ُا خه، ٦إن الىو ًمخل٪ ٖو ٣ت ؾغصه وهٍى ٍغ الىو ٖلى هٟؿه َو

 بماهُخه و٦ُىىهخه. وهىال٪ اظمإ ه٣ضي ٖلى ؤن الىا٢ضة لُىضا 
 
طاجُا

ت مخ٩املت لل٣و   (Linda Hutcheon) هدكُىن  ؤو٫ مً ٢ّضم هٍٓغ

اإلااوعاجي في ٦خابها )الؿغص الجرظسخي: مٟاع٢ت ما وعاء 

،  (Narcissistic Narrative: The Metafictional Paradox)(ال٣و

م، بٗض طل٪ جىالذ الضعاؾاث وألابدار في هظا 1982الهاصع في ٖام 

.
 
غبُا  ٖو

 
 الخ٣ل ٚغبُا

بضاُٖت ألاعصهُت ًلخٔ ؤجها لِؿذ بمٗؼ٫ واإلاخدب٘ لل٨خابت ؤلا  

ًٖ الخُىع الٗغبي والٗالمي في اؾخسضام الخ٣ىُاث الؿغصًت 

 ل
 
خجاوػ الغواًت الخ٣لُضًت والىا٢ُٗت الخضًشت؛ بل بجها حؿعى صاثما

هدى الخجٍغب والخضازت وما بٗض الخضازت، وعواًت )الٟغصوؽ اإلادغم( 

ُٟها هظه بخضي الىماطط الىاظٗت التي ًم٨ً الاقاص ة بها؛ لِـ لخْى

الخ٣ىُت اإلاابٗض خضازُت وخؿب؛ بل ألن الغواًت بإ٦ملها ُبىِذ ٖليها، 
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ٟذ هظه الخ٣ىُت مشل وهىال٪  هماطط ؤزغي مً الغواًت ألاعصهُت ْو

عواًت )بحروث خب وخغب( أل٦غم زل٠ ٖغا١، وعواًت )هاعة( لؿمُدت 

حرها.  زَغـ، وعواًت )ؤٞاعي الىاع( لجال٫ بغظـ  ، ٚو

ؤو٫ مٓاهغ اإلاُخاؾغص بغػث في الهٟدت الشاهُت ٖكغة خحن  

ؤخىالي لم جى٣لب بال في الؿىت الٗاقغة بٗض "٢ا٫ الغاوي/ ال٩اجب: 

–ألالُٟت الشالشت مً هظا الٗهغ اإلادّحر، خحن ٦خبذ عواًت ؤؾمُتها 

ًا للىعَت التي ؤو٢ٗذ هٟسخي "و٢ىله في مىي٘ آزغ:  "،ؤبىاء الؿماء...

.. ٞيها ب٨خابت جل٪
 
 وجهاعا

 
، ُٞدحى (1)"الغواًت التي ؤنبدذ جُاعصوي لُال

 لىهه؛ بل شخهُت مكاع٦ت في الخضر 
 
ال٣ِسخي لم ٨ًً مجغص مالٟا

ٞالبىاء اإلاُخاؾغصي الؿغصي والبىاء اإلاٗماعي للًٟاء الغواجي ٩٦ل، 

٤ بحن اإلاال٠ ًسغ١ اإلاُشا١ الؿغصي للغواًت لُىهم بمبضؤ الخُاب

ما ًُل٤ ٖلُه ج٣ىُت مُخاؾغص  ل٪وط، والصخهُاث الغواثُت

 ػمام الٗملُت الؿغصًت؛ الصخهُاث، ٞ
 
الغاوي اإلاُخاؾغصي ًإزظ صاثما

 همه ؤلابضاعي 
 
ألهه ًغي الٗالم الخ٣ُ٣ي وهى ًخضاعى ؤمامه ٧اقٟا

ووعي ؾغصي زام به، واهخمامه بخ٣ضًم عئٍخه الظاجُت )الهم 

 ًٖ ال٨خابت الخ٣لُضًت
 
لظل٪ هجض  الؿغصي(، و٧ل طل٪ ٌٗض زغوظا

 مً ؤَل٤ ٖليها مهُلر اإلاُخاعواًت ؤو )الغواًت اإلاًاصة(.

ولخد٤ُ٣ جغاجبُت الؼمً لجإ الغواجي بلى ج٣ؿُم عواًاجه   

يمً زُت ؾغصًت م٣ىٗت للمخل٣ي،  لخ٩ىن ٢اثمت ٖلى مبضؤ حٗا٢بي،

م، خحن اههضم 0212ٞالخ٣خه عواًخه )ؤبىاء الؿماء( الهاصعة في ٖام 

ا بلى خُاجه الُىمُت، واهدكاع الكاجٗاث خىله بسغوط شخهُاتها منه
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٢ُل بوي مكٗىط، اؾخ٣ُذ ٦خابتي في نٛغي مً ؾاخغ ظّىا٫ ٧ان "

دىا... ، لخ٩ىن بٞغاػاث جل٪ ألاخضار عواًت ظضًضة  ٢ّضمذ (1)"ًؼوع ٢ٍغ

 م، وهي عواًت )الٟغصوؽ اإلادغم(.0216للمخل٣ي ٖام 

غافي    -لؿحري الظاحيا -في الغواًت ًم٨ً إلاـ البٗض ألاوجىبُٚى

خحن ؾغص الغاوي ؾحرجه ال٨خابُت وبضؤث شخهُاث عواًخه )ؤبىاء 

ضه  الؿماء( بالخغوط مً ؾلُخه ٩٦اجب خحن ونلخه عؾالت ٖلى بٍغ

 له 
 
ؤلال٨ترووي مً )ؤخمض الخؿُجي( بُل الغواًت الؿاب٣ت مساَبا

 :
 
ؾإجغ٦٪ آلان ول٨ً ؤوّص مى٪ ؤن جخإ٦ض "بىنٟه ًدحى اإلابضٕ ٢اثال

، وهى ؤن  ٧ل ما ٢لخه ل٣غاث٪ في عواًخ٪... ٢ض ٩ًىن خ٣اث٤ مً شخيء

ناُٞت ال حكىبها قاثبت ولِـ مجغص ؤخضار وشخهُاث مً وسج 

زغوط ٞىاػ بُ٪، والكُش هىع الضًً الخلبي، والكُش و  ،(0)"زُال٪...

ىؾ٠ اإلاجظوب، وألاب خىا، ؤبُا٫ عواًت )ؤبىاء الؿماء(،  اإلادب، ٍو

محن اإلاُخاؾغصي التي )جهىع نغإ ٧ل طل٪ ٧ان ٖبر ج٣ىُت الخً

الصخهُت الؿغصًت م٘ الصخهُت اإلاُخاؾغصًت التي جخٗال٤ في متن 

الىو الؿغصي للمال٠ الؿاعص حٗالُا وؾُُغة، ٞخٟغى وظىصها 

عجبذ ٠ُ٦ "اإلاُخاوعاجي ٖلى مسُا٫ ال٩اجب الًمجي(، ٣ٞا٫ الغاوي: 

ي ؤن شخهُاث عواًتي ٢ض جدىلذ بلى لخم وصم، وؤنبدذ جُاعصو

 بها، وؤها 
 
مً م٩ان بلى آزغ، وألاعجب مً هظا ؤن ال٩ّل ًضعي ونال

بىا بلى اإلاُخاؾغصًت اللُٟٓت ب٣ىله:  ومً زم، اهخ٣ل، (3)"آزغ مً ٌٗلم

                                                           
13، مالغواًت (1)

 01-02م ،الغواًت (0)

 56 ، مالغواًت (3)

www.jadidpdf.com



 

 
 62 

ل٣ُضم  ،(1)"٦خابي ٌٗخمض ٖلى الخُا٫... وال ؤؾاؽ له مً الصخت!"

سُت يمً زُت  ت وجاٍع اث لٍٛى باث وخٍٟغ بظل٪ هىامل وجهٍى

ل التي جدا٥ خاو٫ مً  حجاظُت زاللها ؤن ًبرؤ هٟؿه مً ٧ل ألا٢اٍو

 خاولذ ؤ٦ثر مً مغة ؤن ؤجىهل مما ٦خبذ مً ٢بل في " ،خىله
 
ٖبشا

 .(0)"عواًتي، وؤهه مدٌ زُا٫

دحى )اإلاُخاؾغصي( ٢ض ّٚحر الٗال٢ت بحن الىا٢عي واإلاخسُل،   ٍو

 في َبُٗت جهىعها 
 
وؤصزل اإلاخل٣ي في خالت ظض٫، لُشحر ق٩ى٧ا

بذ ُٞما بٗض ؤهه لِـ  ،ي جدّىلذ بلى مٟهىم مكبىهللخ٣ُ٣ت الت
ّ
لُش

ا، هىا٥ خ٣اث٤ زالهت ؤو مٗاوي زابخت، ل٨ىه لم ًىجر بظل٪  ً  ؾغص

ًبضو ٢ض  -ؤبىاء الؿماء–٧ل ما ٦خبخه في "وونل لىدُجت مٟاصها ؤن: 

ي ٦خبذ جل٪ الغواًت مً 
ّ
جدى٫ بلى الىا٢٘، وخغث في ؤمغي، هل بو

٧ل ما ظغي جىهماث ولم جدهل  زُالي اإلادل٤ ٞدؿب... ؤم ؤن

الجه (3)"٢ِ...! ًاء جإٍو  في ال وعي اإلاخل٣ي، ٞو
 
، لُتر٥ اإلاجا٫ زهبا

جى٫   ال ًم٨ً خّضه ؤو خهغه بمضي مدضص، لُهى٫ ٍو
 
ًب٣ى مٟخىخا

ىاإلاها. ت بدُا٦تها ٖو غي الضاعؽ ٖبر ؤخضار جبضو وا٢ُٗت سخٍغ ن ؤ ٍو

 ،٩ىث ٖىهالخضًض ًٖ اإلاؿهى الهضٝ مً اللٗبت اإلاُخاؾغصًت 

 ،
 
غاٝ الاظخماُٖت ٚالبا ٗىض جدب٘ ٞاإلاخٗل٤ باإلا٣ضؽ الضًجي وبٌٗ ألٖا

خبذ بهضٝ الشىعة 
ُ
م٣هضًت )الٟغصوؽ اإلادغم( ًم٨ً ؤن ج٩ىن ٢ض ٦

ٖلى ظمُ٘ الؿمىم التي اهدكغث صازل اإلاجخم٘ هدُجت ظهله، وبُٛت 

 –مغاظٗت بٌٗ اإلاٗخ٣ضاث الضًيُت 
 
جل٪ اإلاضؾىؾت مً ٢بل  -جدضًضا
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ٟها إلاهالخهم الصخهُتبٌٗ اإلا  ، ٣ًى٫ الغاوي/ ًدحى:خىٟٗحن بخدٍغ

 ؤب٩ي ٖلى ما ونل بلُه الىاؽ "
 
٦ىذ ؤؾم٘ وؤضخ٪، وؤ٧اص ؤخُاها

، ٞصخهُت )ًدحى( (1)"مً الهىان، والخحرة، والبدض ًٖ اإلاعجؼاث

ب٩ي ٢اعئها لخا٫ ألامت هظه ألاًام. 
ُ
 ؤعاصث ؤن جطخ٪ ضخ٨ت مٟاع٢ت، ج

  

                                                           
 10 ، مالغواًت (1)

www.jadidpdf.com

 یمكنكم تحمیل المزید من الكتب الرائعة على موقع

                www.jadidpdf.com



 

 
 60 

  زُاب ألاها وآلازغ
  واًت )ؾُضاث الخىاؽ الخمـ(ع 

 
 همىطظا

 ًخسظ مً   
 
 مىظها

 
 بوؿاهُا

 
بن ؤي ٖمل ؤصبي ما هى بال زُابا

حن هما ال٩اجب واإلاخل٣ي، بهضٝ ؤلامخإ  اللٛت وؾُلت جىانل بحن َٞغ

ش، ؤو الخٗبحر  غ والخش٠ُ٣، ؤو الخىز٤ُ والخإٍع ؤو الخإزحر، ؤو الخىٍى

( ؤي٠ُ زُاب ٞلؿٟي والبىح، وفي عواًت )ؾُضاث الخىاؽ الخمـ

ما٫ الغواثُت التي جخجه هدى اإلاباقغة والؿُدُت  ٢لما هجضه في ألٖا

والتر٦حز ٖلى ألاخضار ووسجها في ٖالم مخسُل، هظه الٟلؿٟت 

الغواثُت ج٣ب٘ زل٠ البىاء الغواجي وهىضؾخه مً )م٩ان، ػمان، 

شخهُاث، ؤخضار، عئٍت...(، وجدك٩ل مالمدها خحن جخ٣اَ٘ 

ت ومخىا٢ًت مشل زُاب: الٛجي وال٣ٟحر، الٟاؾض زُاباث مخٗاعي

والكٍغ٠، ال٣ٗالوي واإلاتهىع، ال٣ىي وال٠ًُٗ، الظ٦غ وألاهثى، 

الؿلُت والكٗب، لُخجلى ٧ل طل٪ في النهاًت جدذ زُاب )ألاها 

غي ُٞمً ًسخل٠ ٖىه  وآلازغ(، ٩ٞل َٝغ ًجض هٟؿه )ألاها( ٍو

(، م٘ يغوعة الاهدب
 
ٗاعيه وال ًخ٤ٟ مٗه )آزغا اه بلى ؤن )ألاها َو

حن ال ٨ًخمل ألاو٫ بال  وآلازغ( هي ظضلُت ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ وظىص َٞغ

.   ٖبر 
 
 الشاوي صازل الٗمل ألاصبي؛ ؤي ؤجهما م٨ملحن لبًٗهما ؤصبُا

سحن    ظاءث ؤخضار الغواًت في ٞترة ػمىُت خغظت، بحن جاٍع

مٟهلُحن، جطخمذ ٞيها )ألاها( وجإػم )آلازغ(، وػاصث خضة ٧ل 

وجىجغث الٗال٢ت، ٞاه٣ؿما بحن متهم وضخُت، بحن ها٢م زُاب 

الم، بحن مؿدبض ومىه٠، و٧ل َٝغ  ومخٗا٠َ، بحن مٓلىم ْو

 –ٌكحر بإناب٘ الاتهام هدى آلازغ، ختى الٟكل الضازلي 
 
حؿُُغ  -ٖغبُا

ٗل٤ ٖلى قماٖت )آلازغ(، وهظا الازخُاع للٟترة  ت اإلااامغة َو ٖلُه هٍٓغ
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، بل 
 
٤ زُت عواثُت مخ٣ىت جيسجم م٘ الؼمىُت لم ًإث ظؼاٞا ٞو

ها )زُابها( الظي لم ًىٛل٤ ٖلى خحز واخض و٢ًُت جسو  مىيٖى

مجخم٘ مٗحن، بل جىؾ٘ لِكمل ٢ًاًا بوؿاهُت جبضؤ مً ٖال٢ت 

ؤلاوؿان بىٟؿه وخىاؾه وجيخهي بىظىصه و٢ُمخه وؤزغه، مما ؤزغي 

ل والخدلُل ٖلى مهغاُٖه، طل٪ بلى ظاهب  خذ باب الخإٍو الٗمل، ٞو

إلا٩ان الظي صاعث ٖلُه ؤخضار الغواًت ٞهى ًدمل ظضلُت )الكغ١ ا

والٛغب(، ومى٠٢ ٧ل َٝغ مً آلازغ واإلاكا٧ل الضازلُت التي 

ا ٖلى الصخهُاث التي ًخطر ُب٤حٗه٠ بها اإلاى٣ُت، وهظا ًى  ُ  ظل

إلاً ًخدبٗها بإجها جدمل زُاب )ألاها(، والغواجي لم ًىداػ ألي ظاهب 

لل٣اعت، مما ٌٗجي ؤن ال٣اعت َٝغ مهم  ٞتر٥ ٞسخت جدضًض )آلازغ(

 ب٣ىة، ولم ج٣ضم ألا٩ٞاع والغئي بك٩ل 
 
في بىاء الغواًت و٧ان خايغا

 مباقغ له.   

وهبضؤ ببُل الغواًت )ؾغاط ٖؼ الضًً( الظي خمل في صازله  

 ٦ما ًيبػي، ٞهى 
 
٧ل الؿماث ؤلاوؿاهُت التي ججٗل مً ؤلاوؿان بوؿاها

َٟىلخه اؾخمضها مً خىاؾه  امخل٪ ٢ىي زاع٢ت للٗاصة مىظ

ً لىٟىعه واهُىاثه  الخمـ، ومحزجه ٖىض ؤمه ولم جمحزه ٖىض آلازٍغ

ٖنهم، ًدب اإلاىؾ٣ُى وحهىي الُٗىع، وهى ٞىان حك٨ُلي، له ٖاَٟت 

اجه وؾلى٦ه الخاعجي، وهى ماؾـ  الم صازلي او٨ٗـ ٖلى جهٞغ ٖو

َ 
 
 وصخُا

 
 ومش٣ٟا

 
 واُٖا

 
ُلت )ظالحري الخىاؽ الخمـ(، خمل زُابا

اجه.  البىاء الؿغصي ومجٍغ

  
 
ؤما )ؾلُمان الُال٘( ٞهى الى٣ٌُ لؿغاط، هجضه ٞاؾضا

ض  ٟا٫( ػوظت )ؾغاط(، وؤٞؿض )ٖع ًْ خىله، ؤٞؿض )ٍع  ل٩ل َم
 
مٟؿضا

، ؤٞؿض هٟىؽ 
 
ٟا المي الظي ٧ان قٍغ ٖبض الجلُل( الصخٟي وؤلٖا
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الىاؽ خحن جىعٍ في ٢ًُت )البىعنت( وؤَمٗهم خحن ؤَٗمهم 

ت الغبدُت، اإلاا٫، ؤٞؿ ض وظه اإلاضًىت )ّٖمان( بمباهُه وقغ٧اجه الخجاٍع

وهى ماؾـ م٩ان مً بٗضه البىه )ظٟٗغ( اإلاخُٛغؽ بجبروث والضه، 

 َُلت البىاء 
 
 هغظؿُا

 
 ظاهال

 
 ؾلبُا

 
خمل )ؾلُمان الُال٘( زُابا

اجه.  الؿغصي ومجٍغ

٤ نىجحن: ألاو٫ نىث )ؾغاط ٖؼ   ؤما زُاب )اإلاغؤة( ظاء ٞو

ً ٦بحر"عؤي في  الضًً( الظي َُلت الغواًت، والهىث  (1)"خىاء َو

ٟا٫/ ٦ىضة/ ؾىاع/ٚاصة/ صٖض/ ٧ل مً ٖلى لؿان ظاء الشاوي : )ٍع

لُلى/ وصاص/ ظُىٟغ(، واعجبِ زُاب )اإلاغؤة( باآلزغ )الغظل(، ٞمً 

زال٫ الغواًت هجض ؤن اإلاغؤة ضخُت للظ٧ىعة اإلاخٟكُت في بِئتها 

الؿلبُت، والٗٝغ اإلاخىاعر الظي  ووَنها، هدُجت الٗاصاث والخ٣الُض

مىذ للغظل ؤًٞلُت ٖلى خؿاب اإلاغؤة، ومً ؾحر الؿغص الغواجي هلمذ 

 
 
 مدضصا

 
بل هي مىدكغة في  ؛ؤن الظ٧ىعة وألاهاهُت ال حٗٝغ مجخمٗا

٩ا التي ٣ًا٫ ؤجها  (ظُىٟغ)هي  ظٛغاُٞا ألاعى ٧اٞت، ٞها خلذ في ؤمٍغ
ُ
٢

 واخترام
 
 وجدًغا

 
ُا  للمغؤة، ٣ًى٫ الغاوي: ؤ٦ثر ب٣إ ألاعى ٖو

 
لم "ا

ًُل الى٢ذ ل٨ُدكٟىا ؤن صًُٟض آصمؼ ٖك٣ُها الؿاب٤ هى مً 

 .(0)"٢خلها

٤ زِ جهاٖضي بضؤ مً عؤؽ بن   زُاب )اإلاغؤة( ؾاع ٞو

دؿبب في اه٨ؿاع ابيخه ٞهغم ألاؾغة )ألاب( خحن محز بحن ظيـ ؤبىاثه 

غة ؤن ما الظي ٧ان ؾُجغي لى ٢بل ؤبي ب٨ٟ"التي حؿاءلذ مؿدى٨غة: 
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، وبُبُٗت الخا٫ ألاب ًىعر (1)"الٟخُاث ًم٨نهً ؤن ٌٗمغن الٗالم؟

ت  هظه ألا٩ٞاع والهٟاث ألبىاثه مً بٗضه، ٞيؿم٘ نىث ؤها ؤهشٍى

ؤزظ ق٣ُ٣اي ًىهبان ؤهٟؿهما ؤونُاء "صازل الغواًت حك٩ى وج٣ى٫: 

ُما بٗض  ٖلّي. اه٣ُٗذ بىاء ٖلى ؤوامغهما ٖال٢تي بهض٣ًاحي، ٞو

هم ٖلّي مً ازخالَي بالغظا٫ ؤظبرث ٖلى جغ٥  ٗت زٞى الٗمل بظَع

هم في اوٗؼالها، وػاص وخضتها ؾؤ، مما (0)"الظًً ؤٖمل بمُٗتهم...

غبتها في هظا الٗالم.   ٚو

وقمل زُاب )اإلاغؤة( الؼوط اإلاىدٝغ مشل الظي ٧ان  

مضمً ٖلى ال٨دى٫ واإلاسضعاث ولٗب ال٣ماع. ؤنبذ ٌٗىص ٖلى البِذ "

 حهكم ٧ل ما ج٣٘ 
 
ٗخضي ٖلي...زمال ، وهظا الؼوط (3)"ٖلُه ُٖىاه. َو

٣ضمذ الغواًت ٞحؿبب في صماع ػوظخه واجهُاعها ؤمام وخكِخه، 

 ٖلى انُضام اإلاغؤة اإلاُل٣ت بىٓغة مجخمُٗت ؾلبُت لها، مما 
 
همىطظا

د٨م ٖليها بالٗظاب ألابضي، ج٣ى٫ ألاها  تها ٍو ٨ًبلها في َلب خٍغ

الٞاث والكخاثم وؤلاهاهاث، جدىلذ خُاجىا بلى ملٗب للخ"الؿاعصة: 

لظل٪ ٢غعث الاهٟها٫ ٖىه. خُنها واظنهي ؤهلي بما ًدملىن مً 

مٗخ٣ضاث اظخماُٖت ًٖ ٨ٞغة الُال١. لظل٪ وبٗض مداوالث 

ت بٗضما ٌٗىص مً ؤخًان  اهٟهلذ ٖىه في البِذ، هى ًىام في ٚٞغ
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تي ؤ٨ٞغ بما ًم٨ىجي ؤن ؤجسلو مً جل٪  ٖك٣ُاجه، وؤها ؤهام في ٚٞغ

 . (1)"ًت...الٗبىص

وبىاء  ٖلى ما ؾب٤، هالخٔ ؤن زُاب اإلاغؤة بضؤ مً مٗاهاتها  

ت ومً زم الخدضًاث التي واظهتها م٘ الؼوط واإلاجخم٘، ول٨ً  ألاؾٍغ

ً، خحن ٢غعث  زُابها لم ٠٣ً ٖىض هظا الخض، ٞخىؾ٘ لِكمل الَى

 ًٖ "بخضي الصخهُاث الهغوب مىه، ٞدؿغص: 
 
لم آث بلى هىا بدشا

ِل في مجخم٘ ال ٞغنت جضٞ٘ بي  بلى ٖالم الثراء. بل ؤجِذ هىا أٖل

٠٣ ل٪ باإلاغناص َىا٫ ًىم٪ خ٪، ٍو ، ٞسُاب اإلاغؤة (0)"ًدضص خٍغ

٧ان ًبدض ًٖ الخب والغ٢ت والخىان وال٣ٗل اإلاخٟهم والش٣اٞت 

الٗالُت وؾمإ نىتها واخخًان آالمها، وخمل زُاب ٧ل مً هظه 

 بىّ اليؿىة صازل الغواًت عؾالت جيخ٣ض اإلاجخم٘ 
 
اء  ًهب في ه٣ضا

، وؤبغػ زُابهً 
 
ً ٖمىما نالخهً مما ًى٨ٗـ ٖلى مهلخت الَى

عجؼهً ؤمام وا٢٘ ماؾ٠، و٢ىتهً و٢ضعتهً ؤمام مؿخ٣بل يبابي، 

ها الغ٢ت والخىان جغصصث في مؿم٘ ال٣اعت وبدت ؤنىاتهً التي ًمؤل 

ت ٖالُت اإلاؿخىي. ٠ُ لٛت قٍٗغ  لبراٖت الغواجي في جْى

ال ؤما   ٣ت ممحزة ٌؿمذ الخُاب ؤلٖا مي ْهغ في الغواًت بٍُغ

ت  بةصعاظه في زاهت )ألاها وآلازغ(؛ ألهه ؾاهم بلى خض ٦بحر في حٍٗغ

ض  شخهُاث وحٗخُم ؤزغي ؤمام الغؤي الٗام، ومشا٫ طل٪ صوع )ٖع

م ٞؿاصه وبزغاظه  ٖبض الجلُل( في جلمُ٘ نىعة )ؾلُمان الُال٘( ٚع

ض هى صخٟي ٧ان مً )ألاها( الٟاؾضة بلى )آزغ( ٍٚغب ٖىه، ٞ ٖغ
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 في بضاًت مكىاعه، ومضاص ٢لمه ال ًبلل نٟداث م٣االجه بال 
 
ٟا قٍغ

. "ب٩لماث الخ٤ ومداعبت الٟؿاص 
 
 هؼحها

 
٧ان و٢تها ما ًؼا٫ صخاُٞا

 مً ألاؾماء التي ٧اهذ جنهب في الؿغ
 
، ول٨ً ؤٚغاه (1)"جىاو٫ ٖضصا

٤ الٟؿاص م٘ )ؾلُما ن الُال٘( اإلاا٫ والكهغة، وؤزظجه ؤهاهِخه بلى ٍَغ

الظي لم ًغخمه مً ؾٍى ؾلُخه خحن ؤوصي ُٞه صازل السجً 

ض بٟؿاصه بٗض طل٪ لؼوظخه خحن  إلاهاظمخه في م٣االجه، واٖتٝر ٖع

 مدٌ قٗاعاث ال ٚحر"٢ا٫: 
 
، ومً ألامشلت (0)"بن ما إلاؿخه ؾاب٣ا

ىهُت وم٣ضمت  ٟا٫( التي ٧اهذ حٗمل مظٌٗت جلٍٟؼ ٦ظل٪ شخهُت )ٍع

اٞذ في بخضي خل٣اجه )ؾغاط(، ل٨ىه جدضر لبرهامج )الؿغ( ٞاؾخً

ب٩ل نغاخت وقٟاُٞت ًٖ هٟؿه صون مىاعبت ؤو ججمُل وجلمُ٘، 

ت )آلازغ(  وجدضر ًٖ هٓغجه لؿلُمان الُال٘، مما ؾاهم في حٍٗغ

.
 
 واؾٗا

 
 وويىح )ألاها( التي ؤزاعث ظضال

 
 بٖالمُا

ب ْهغ ٟي الغواًت ٞ   الم بمداعبت الٟؿاص وبشه للٖغ ؤزغ ؤلٖا

ضر لؿلُمان الُال٘، ٣ًى٫ ٟىؽ الٟاؾضًً، ومشا٫ طل٪ ما خفي ه

ؤل٣ى هٓغة ٖلى صخُٟت ٧ان ٣ًغؤ ٞيها م٣الت ًٖ الٟؿاص " الغاوي:

 ب٨ك٠ ؤوعا٢ه، وبًغوعة مدا٦مت عمىػه. 
 
الظي ٦ثر اإلاُالبىن مازغا

 بصخيء 
 
ؤعدى عؤؾه ٖلى ٢بًت ًضًه اإلادكاب٨خحن؛ بط بضا مؼاظه مكىبا

ت ماء  مً الخىجغ الخٟي، ٞخنهض  ًداو٫ الاؾترزاء زم قغب ظٖغ
 
ٖم٣ُا

المي صازل الغواًت ٧ان مى٣ؿم  (3)"مً ٦إؽ ؤمامه  ا، ٞالخُاب ؤلٖا

ه ٦ؿلُت عابٗت جغا٢ب وج٣ُم  الم الجًز لهىجحن: ألاو٫ ًمشل ؤلٖا

                                                           
 64 ، مالغواًت (1)

 66، م الغواًت (0)

 128-127 ، مالغواًت (3)

www.jadidpdf.com



 

 
 68 

وجداؾب وجى٣ض، والهىث الشاوي ٧ان لئلٖالم الٟاؾض الظي ًجمل 

لم٘ الباهذ، وج٣صخى الخُاب في الغوا الم ٖلى البك٘ ٍو ًت ؤزغ ؤلٖا

ه  .اإلاخل٣ي، وصوعه في جهىى اإلاجخم٘ ؤو في جغاظٗه واوٛال٢ه وزٞى

ت   ٤ )ؤها( مخُٞغ ؤما الخُاب الضًجي ظاء ؤخاصي الجاهب ٞو

جىٓغ بلى ؤي )آزغ( ٖلى ؤهه ٖضو، وال ؾبُل إلاىاظهخه بال باإلاىث، ومً 

زم، ْهغ بهىعجه آلاهُت ٖلى ؤعى الىا٢٘ ٦ما هى، زُاب ٌكهغه 

كىه به نىعة ؤلاؾالم الؿمدت، ٞىجض )الكُش ال٣بًاي( الج اهل َو

 لٗهابت حٗمل لهالر عظا٫ ؤٖما٫ 
 
 وعثِؿا

 
الظي ٧ان لها

دغم ٦ما  ومخىٟظًً، بٗض مغوع ؾىىاث جدى٫ لغظل صًً ًدلل ٍو

ملى ٖلُه مً ؤؾُاصه الٟاؾضًً، ٞىجضه في م٣ُ٘  ًُ قاء، وخؿب ما 

ٟه بالٟؿ٤ الٟجي ًه"ُٞضًى ًخدضر ًٖ ٚالحري الخىاؽ الخمـ 

م اعجُاصه... هضع ٞخىي بخدٍغ ، وآحى هظا الخُاب (1)"وبتروٍج ال٨ٟغ، ٍو

٧له في جهاًت الغواًت، ٣ًى٫ الغاوي: 
ُ
ال٣بًاي ٞخخ "اإلاخُٝغ ؤ

الجالحري باإلاخٟجغاث. ٧اهذ هظه ال٩لماث آزغ ما ٢ُل هىا٥، بط تهاوي 

ىت مبجى ٚالحري الخىاؽ الخمـ، وجُاًغث مىه الكٓاًا، وألاصز

بت مً (0)"والٛباع، ولم ًىج ؤخض ممً ٧اهىا ُٞه ، وهظه النهاًت ٢ٍغ

، ٟٞي 
 
٣ي ٢ضًما ٍغ ٨ٞغة الخُهحر التي احؿم بها اإلاؿغح الُىهاوي وؤلٚا

النهاًت اإلااإلات ٨ًمً ألازغ ألا٦بر في اإلاكاهض/ ال٣اعت، وججٗل الغؾالت 

 .ت مً الٗمل جهل بإوضر نىعة لهاواإلا٣هضً
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 مضزل بلى 
 
 ال٣هت ال٣هحرة ظضا

مً بحن ؤبغػ ٖىامل الخإزغ والخإزحر في و٢خىا اإلاٗانغ خغ٦ت  

 الخُىع الخ٣جي والخ٨ىىلىجي التي ٞغيذ ٦م
 
 مدضص ا

 
مً الخغوٝ  ا

ضة(، و٦م  )الخٍٛغ
 
 مُٗى ا

 
مً ال٩لماث في بخضي اإلاجالث ؤو الصخ٠،  ا

 ًخجاوػ facebookوظضاع اإلاكاهضة ٖلى مى٢٘ )
ّ
( الظي ًًٟل ؤال

الم اإلاغجي ؤنبذ ٣ًخهض  ،هه٠ الكاقت ٧ي ال ًمل ال٣اعت  وختى ؤلٖا

( you tubeفي مضة الغبىعجاط، وم٣اَ٘ الُٟضًى اإلايكىعة ٖلى مى٢٘ )

 جل٪ التي خ٣٣ذ ٦مُت 
 
ًالخٔ ؤجها لم جخجاوػ زمـ ص٢اث٤ زهىنا

ي ألاصبي، ، ٧ل طل٪ او٨ٗـ ٖلى الىخاط ؤلابضاع٦بحرة مً اإلاكاهضاث

 في آلاوهت ألازحرة، وباجذ 
 
 ظضًضا

 
ٞإزظث ال٨خابت الٗغبُت جىهج ههجا

ُت باعػة، مما ْاهغة الخ٨ش٠ُ الضاللي والازتزا٫ اللٟٓي ؾمت ؤؾلىب

ٖضص مً ألاظىاؽ ألاصبُت الجضًضة وجُىعها مشل هخج ٖنها ْهىع 

 
 
 "مً هىا ٞ، ال٣هت ال٣هحرة ظضا

 
ًم٨ً اٖخباع ال٣هت ال٣هحرة ظضا

، خُض ٞغيتها مخٛحراث اإلاغخلت التيؤج
 
 ها ؤنبدذ ؤ٦ثر خًىعا

ت في ٧ل شخيء  ال (1)"احؿمذ بال٣ل٤ والؿٖغ
 
 ؤصبُا

 
، والتي حٗض ظيؿا

ت واإلالخمُت؛ ألن الٗبرة  ج٣ل ٢ُمت ًٖ هٓحراتها الؿغصًت وختى الكٍٗغ

لِؿذ بال٨م، ول٨ً بال٠ُ٨ الظي اؾخسضمه اإلابضٕ إلًها٫ عؾالخه 
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 خؿب ألاهىإ بحن ٟايلتاإلا ج٩ىن  ؤن ًم٨ً ال لظل٪" وم٣هضًخه؛

 . (1)"إلااصاها  مُاب٣تها خؿب ول٨ً ال٨م،

ىض الخضًض ًٖ   ًجب مغاٖاة  ٖو
 
ؤجها "ال٣هت ال٣هحرة ظضا

 
 
؛ ٢هت بمٗجى ؤجها جيخمي لل٣و خضزا

 
 زاهُا

 
، و٢هحرة ظضا

 
٢هت ؤوال

 و 
 
 وا٢خهاصا

 
، وجيخمي للخ٨ش٠ُ ٨ٞغا

 
 وعوخا

 
 وهمىا

 
٣ا  وخ٩اًت وحكٍى

 
لٛت

 ع٦ىان ؤؾاؾُان (0)"وج٣ىُاث وزهاثو
 
، بطن لل٣هت ال٣هحرة ظضا

 (والخ٨ش٠ُ)اإلاغجبِ بٗملُت الؿغص وج٣ضًم خ٩اًت ما،  (ال٣و)هما: 

 
 
ا ، ؤم (3)"جتهضم بيُتها ٖىض خظٝ ٧لمت واخضة"خحن ؾىاء ؤ٧ان لٍٛى

 مً الىن٠ 
 
 مخسلها

 
 بإًضولىظُا مدضصة، ؤم ج٣ىُا

 
 مغجبُا

 
ا ٨ٍٞغ

ىاب وؤلا  َالت، وللخ٨ش٠ُ ؤهمُت ٦بري في نُاٚت الٗمل وؤلَا

وألن  ؛ال٣هصخي؛ ألن حٗضص الغئي وال٣غاءاث جىٟجغ مً زالله

 ججٗل مً ال٩لماث ال٣لُلت ومً الجمل "
 
ال٣هت ال٣هحرة ظضا

، ج٩ىن ُٞه ألالٟاّ مؿخٟؼة للمخل٣ي، 
 
 ظضًضا

 
اإلا٨شٟت بىاء ؾغصًا

خٟاٖل مٗها  . (4)"وجضٞٗه بلى ؤن ٌِٗل هظه اللخٓت ٍو

 مً لخٓاث ال٣و  
 
 جبضؤ ٖاصة

 
وال٣هت ال٣هحرة ظضا

ت  ما٫ الىثًر  لخٓت ألاٞٗا٫ التي جمشل الظعوة في ألٖا
 
الخغظت، جدضًضا

                                                           
: الىىع، الفػاء، الىسيط٣ًُحن، ؾُٗض،  (1)

ً
، مجلت ٢ىاٞل، القطت القطيرة حدا

122م، م0210، 09الؿٗىصًت، ٕ

 الخؿحن، ؤخمض ظاؾم،  (0)
ً
11م، م1997، صمك٤، القطت القطيرة حدا

ت البسيطتى، مدمض، جىٟ (3)  وألاشكال الىثًر
ً
 –، مجلت الجىبت القطت القطيرة حدا

ت 110م، م0228، 19الؿٗىصًت، ٕ -ماؾؿت ٖبض الغخمً الؿضًغي الخحًر

 ًىب، مدمض،  (4)
ً
ماؾؿت ٖبض  –، مجلت الجىبت الخجريب في القطت القطيرة حدا

ت  04م، م0215، 47الؿٗىصًت، ٕ -الغخمً الؿضًغي الخحًر

www.jadidpdf.com



 

 
 70 

 ج٣ىُاث ٖضًضة 
 
ألازغي؛ لظل٪ جنهٌ ببيُت ال٣هت ال٣هحرة ظضا

ط٦غ منها: اإلاٟاع٢ت، ؤمىبش٣ت مً ع٦ىاها ألاؾاؾُان )ال٣و/الخ٨ش٠ُ(، 

ت، الخى٨حر، ؤلاًداء، ؤلاًجاػ، ال خلمُذ، الازتزا٫، ؤلاًماى، السخٍغ

٘، الاحؿا١، الاوسجام، الدصخُو، الترمحز، ؤلا٣ًإ الضازلي  الدؿَغ

٘، جىاٚم الٗىىان والبضاًت والنهاًت، الضهكت، الٛمىى،  الؿَغ

... التي مً قإجها ؤن اللٗب بال٩لماث، وب٨ُُٟت نُاٚتها"بياٞت بلى 

 حؿهم في بهخاط اإلاٟاع٢ت في اإلاك
 
، ومً ((1)"هض ال٣هصخي ال٣هحر ظضا

خباع ٧ل ما ؾب٤، ؾيخم٨ً مً بههاٝ  زم، بطا ؤزظها بٗحن الٖا

ما٫ ؤلابضاُٖت، وج٩ىن ؤخ٩امىا الى٣ضًت مبيُت ٖلى ؤؾـ ٖلمُت  ألٖا

محن، وججغص الهىاة مً ت مً قإجها ؤن جمحز بحن الٛض والشص٣ُ٢

 مً اإلاضاص ٖلى ه
 
ضا ضٞ٘ بلى ٖضم اؾالت مٍؼ هىم ال ؤ٢المهم، ٍو

.
 
 حؿخد٤، وال جيخمي بلى ظيـ ال٣هت ال٣هحرة ظضا

  

                                                           
 06غ: اإلاغظ٘ ؾاب٤، ماهٓ (1)

www.jadidpdf.com



 

 
 73 

 الشالزُاث 
 
  البىلُٟىهُت ال٣هحرة ظضا

 هماطظ)
 
بل ا  (لخجضًض والخجٍغ

غاعي ظضًضة في اإلاًامحن ال٨خابت هؼوح هدى ب"بطا ٧اهذ  

  وال٣هت، ٦ما ٣ًا٫ (1)"وألاق٩ا٫
 
ا ٧اهذ" ال٣هحرة ظضا  خغبت عؤؽ ؤبض 

 الخدىالث م٘ ج٨ُٟها وؾهىلت غوهتهاإلا وطل٪ الخجضًض ألاصبي؛

وهي ٦ظل٪ ، (0)"٢ُاسخي في ػمً طاتها ٞغيها م٩انإل  اً  وؤً والخُىعاث،

 ؛(3)باعة زهبت ل٩ل ٖىامل الخجٍغب والخدضًض اإلاٗانغة وؤؾالُبهما

ب  ً ؤلابضإ؛ ألهه ًخمشل في ابخ٩اعه َغاث٤ وؤؾالُب "وألن الخجٍغ ٢ٍغ

، هجض ال٩اجب الخىوسخي خمض (4)"تة ألهماٍ الخٗبحر الٟجي اإلاسخلٟظضًض

غ١ ؤبىابها بجغؤة جىحي ًٖ  الخاجي ٢ض زاى ٚماع هظه الخجغبت، َو

ت  مضي ٢ضعجه وام٩اهاجه ٣٦ام ججاوػ مغخلت الخ٣لُض وال٨خابت الٍٟٗى

 في 
 
غ وجدضًض هظا الجيـ ألاصبي، جدضًضا  هدى جٍُى

 
زالزُاجه ؾاُٖا

ضة مال٣ههُت ها لم ٌؿب٣ه ، التي اػصاهذ بخ٣ىُت ؤؾلىبُت ٍٞغ ً هٖى

 ٖلى الهُٗضًً الٛغبي 
 
بليها ؤخض مً عواص ال٣هت ال٣هحرة ظضا

                                                           
هطىص جقىدها إليها الفراشاث أسئلت في )جقليدًت ألاخُضب، لُلى ببغاهُم،  (1)

)
ً
ت –، مجلت الجىبت القطت القطيرة حدا  -ماؾؿت ٖبض الغخمً الؿضًغي الخحًر

16م، م0212، 07الؿٗىصًت، ٕ

: الىىع، الفػاء٣ًُحن، ؾُٗض،  (0)
ً
، ، الىؾُِ، مغظ٘ ؾاب٤القطت القطيرة حدا

123م

 اهٓغ: الجىُضي، ٖماع،  (3)
ً
، مجلت إغاءة ال بد منها في أفق القطت القطيرة حدا

ت –الجىبت  8م، م0212، 07الؿٗىصًت، ٕ -ماؾؿت ٖبض الغخمً الؿضًغي الخحًر

 ًىب، مدمض،  (4)
ً
 03، مغظ٘ ؾاب٤، مالخجريب في القطت القطيرة حدا
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والٗغبي بلى و٢خىا الخالي، ًم٨ً ؤن هُل٤ ٖليها بطا ظاػ الخٗبحر 

.)
 
 )الشالزُاث البىلُٟىهُت ال٣ههُت ال٣هحرة ظضا

٣ي م٘  -بك٩ل ٖام-الشالزُاث و   ٍغ بضؤث في الٗهض ؤلٚا

ى٧لِـ واإلاؿغخُا ث الُىهاهُت، وختى في ٖالم مؿغخُاث ؾٞى

ىحر( و)ًىلُىؽ لىزغ ماًغ(  ال٨ُمُاء هجض زالزُاث )ظىن صوبٍغ

و)صًمُتري مىضل٠ُ( واهجاػاتهم في الجضو٫ الضوعي، ولم حٛب ًٖ 

 الشالزُاث ال
 
ايُاث ٞىجض مشال ُٟشاٚىعٍت البىلُاهُت ٖالم الٍغ

 الكهحرة.  

اب الٗاإلاُت وللشالزُاث ٖال٢ت ًم٨ً إلاؿها ومالخٓتها في آلاص 

( لؿىػان ٧ىلجز، وزالزُت ال٣اهغة ؤو  اث الجٕى مشل زالزُت )مباٍع

ضي ؾدُٜ  ، وزالزُت )مُلُىىم( للؿٍى اإلاٗغوٞت بشالزُت هجُب مدّٟى

حرها،  العؾً، وزالزُت )مل٪ الخىاجم( للغواجي ط. ع.ع جىل٨حن، ٚو

ٟت ال٣اثمت ًْ وهىال٪ َم  ت الكٍغ  الخٔ ال٨م الهاثل مً ألاخاصًض الىبٍى

ٖلى الشالزُت مشل ألاخاصًض التي ط٦غ ٞيها الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم 

 
َ

ر ا َخضَّ
َ
: ِبط

ٌ
الر

َ
٤ِ ز ِٞ َىا

ُ ْ
 اإلا

ُ
ت ًَ  مشل ٢ىله ٖلُه الؿالم: )آ

 
مً ألامىع زالزت

٠ الض٦خىع مهغان 
ّ
اَن(، وؤل

َ
ًَ ز ُخِم

ْ
ا اث

َ
، َوِبط

َ
٠

َ
ل
ْ
ز

َ
َض ؤ َٖ ا َو

َ
َب، َوِبط

َ
ظ

َ
٦

اٌث ماهغ ٖشمان ٦خاب خى٫ هظا اإلاىيى  ُّ ٕ ؤَل٤ ٖلُه ٖىىان )زالز

ت(.   هَبىٍَّ

 مً ٖىىان عثِسخي  
 
وجخ٩ىن الشالزُت ال٣ههُت ال٣هحرة ظضا

اإلاها   ل٩ل ٢هت ٖىىاجها الخام ٖو
 
وزالر ٢هو ٢هحرة ظضا

غبِ بحن ظمُ٘ هظه ال٣هو  ًاءها وؤخضاثها وعبما شخىنها، ٍو ٞو

ُت ججمٗها، وعؾال ت ؤًضولىظُا مدضصة جىُل٤ منها، ووخضة مىيٖى

ض  ًهالها، والٗىىان الغثِسخي ًمشل الكغاعة التي حكٗل بواخضة جٍغ
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م٨ً  مً ٢غاءة  هتهاءالا صعا٥ طل٪ بٗض بؾغصًت الىهىم الشالزت، ٍو

جبضؤ ٖملها بٗض ٞغاٙ اإلاخل٣ي مً ٢غاءتها، جضٞٗه بلى "التي الشالزُت 

بٖاصة ٦خابتها مً ظضًض، جدشه ٖلى ج٨ُٟ٪ ال٨ٟغة اإلاخاهت.. ال٨ٟغة 

، (1)"ها لخىلُض ما ال ًدصخى مً ألا٩ٞاعال٨ٟغة اإلال٨ت، وحكٓيألام.. 

 
ُ
غوي ٖلى لؿان عاٍو واخض، وال ًم٨ً الخضًض في بياٞت بلى ؤجها ج

مشلما ٞٗل ظمُل خمضاوي في ٦خابه -الشالزُت ًٖ م٣اَ٘ مىٟهلت 

 
 
ألن ٧ل ٢هت م٨خملت  -اإلا٣ُ٘ واإلاخسُل في ال٣هت ال٣هحرة ظضا

 م٣ُٗ البىاء وألاع٧ان وال جمشل
 
  ا

 
  ،مىٟهال

 
م٣ُ٘ ؾغصي، ؤو  :مشال

خىاعي، ؤو ونٟي، ؤو ازباعي، ؤو قاٖغي، ؤو حجاجي، ؤو بخالي، ؤو 

جإملي، ؤو نامذ...بلخ، ٣ٞض جدخىي ال٣هت الىاخضة ٖلى مٗٓم هظه 

 اإلا٣اَ٘ صازل َُاتها، ولخىيُذ طل٪ ؤ٦ثر اهٓغ الك٩ل آلاحي:  

                                                           
 وألاشكال الجىٟى، مدمض،  (1)

ً
ت البسيطتالقطت القطيرة حدا  –، مجلت الجىبت ىثًر

ت 110م، م0228، 19الؿٗىصًت، ٕ -ماؾؿت ٖبض الغخمً الؿضًغي الخحًر

 عىىان الثالزيت الرئيس ي

 ىعىىان القطت ألاول

 متن ال٣هت ألاولى

 عىىان القطت الثاهيت
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 ظاءث 
 
وزالزُاث خمض الخاجي ال٣ههُت ال٣هحرة ظضا

 مً ؤبغ 
 
٢هغ "ػ ُٖىبها اإلاخمشلت في لخسلو ال٣هت ال٣هحرة ظضا

لتر٦حز ٖلى الدجم الىاب٘ مً مٗحن ال٣هضًت في الخ٨ش٠ُ وؤلاًجاػ وا

ت والخظٝ، وجهل ٖضم ؤلاؾهاب في الؿغص، ٢ض ًهل بلى خض اإلابالٛ

 (1)"بلى خضوص الترمحز
 
 ؾغصً ، ٞال٣هت ألاولى جمشل مؿتهال

 
غوي ٖلى ًُ  ا

، وال٣هت الشاهُت جىضر ؾبب جإػم 
 
لؿان عاٍو في لخٓت مخإػمت ظضا

ت ال٣هت ألاولى وح٣ٗضها وجضزل اإلاخل٣ي بلى ؤظىاء الىو ؤ٦ثر، وال٣ه

الشالشت جمشل زاجمت مٟاع٢ت ج٨ؿغ ؤ٤ٞ جى٢٘ اإلاخل٣ي وجضهكه، وبظل٪ 

 جسلهذ مً ُٖب آزغ ٌٗض 
 
ج٩ىن الشالزُاث ال٣ههُت ال٣هحرة ظضا

 هى مً ؤ٦ثر ُٖىب ال٣هت 
 
هىعا  ْو

 
ا  قُٖى

 
ُٚاب "ال٣هحرة ظضا

 .(0)"والخخام اإلاىاؾبحن اإلاؿتهل

  
ّ
٠ وبظل٪ ٩ًىن خمض الخاجي في ججغبخه ؤلابضاُٖت ٢ض ْو

ه٣هض به "لخدامي الظي ٢ا٫ ٖىه مدمض ًىب: ج٣ىُت الؿغص الا

                                                           
 الجىُضي، ٖماع،  (1)

ً
، مغظ٘ ؾاب٤، إغاءة ال بد منها في أفق القطت القطيرة حدا

 8م

: قراءة هقدًتالبُاًىت، ظىصي ٞاعؽ،  (0)
ً
 -، مجلت التربُت والٗلمالقطت القطيرة حدا

005م، م0221، 3، ٕ 18 الٗغا١، مج

 متن ال٣هت الشاهُت

 عىىان القطت الثالثت

 متن ال٣هت الشالشت
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ً البيُت التر٦ُبُت ال ؿُدُت ال٨ُُٟت التي جترابِ بها ال٩لماث لخ٩ٍى

 
 
، ؤي ؤن الىهىم الشالزت مغجبُت (1)"للمىجؼ ال٣هصخي ال٣هحر ظضا

ببًٗها لضعظت الالخدام، وال ًم٨ً خظٝ ؤخضها ؤو ٧لمت منها؛ ألن 

لتها، وعؾالتها، والٛاًت مً ٦خابتها، وما ٢ام به طل٪ ؾُازغ ٖلى صال

ُٟت  ٣ُُت ج٣ىم بْى خمض الخاجي في الشالزُاث ًمشل ٖالمت ؾُمَُى

اخخىاء إلاضلى٫ الىو، والخٟاّ ٖلُه مً الاهضزاع والازخالٍ 

خب مً ؤظله، وحكدذ 
ُ
بمضلىالث بُٗضة ًٖ ظى الىو ألانلي الظي ٦

  م٣هضًخه التي ؤعاص ؤن ًىنلها للمخل٣ي. 

ل  ؤو٫ ما ًهضم ال٣اعت "ى اإلاؿخىي الك٨لي للشالزُاث ٞهي ٖو

ٖلى مؿخىي جل٣ي الٗحن، هى الك٩ل ال٩الُٛغافي الظي ًمحز ال٨خابت 

، والظي ًغ٦ؼ ُٞه ال٣ام ٖلى جىػَ٘ 
 
ال٣ههُت ال٣هحرة ظضا

اإلاكاهض واإلا٣اَ٘ ال٣ههُت صازل الهٟدت الىاخضة، بياٞت 

الماث  وٝ مً ؤٖلى التر٢ُم وجىازغ الخغ لخىػَ٘ الؿىاص ٖلى البُاى ٖو

، ٞال٣اعت ٚحر مٗخاص ٖلى اؾخ٣با٫ مشل (0)"بلى ؤؾٟل، ؤو ٨ٖـ طل٪

ها )الشالزُاث ال٣ههُت  ضة مً هٖى هظه الىهىم الؿغصًت الٍٟغ

اث٠   ًضعط يمً ْو
 
(، ومً هىا ج٣ىم بضوع مهم ظضا

 
ال٣هحرة ظضا

ىو بُٛت اإلاٟاع٢ت الك٩لُت للىو، وهي ظظب اإلاخل٣ي وصٞٗه ل٣غاءة ال

ما ًسو اإلاخل٣ي، ؤما الخٗٝغ ٖلُه ومداولت ؾبر ؤٚىاعه، هظا ُٞ

ٌٗاوي مً ٢ل٤ البٗض البهغي في ال٣هت ال٣هحرة "ال٣ام هجضه 

بت في جدُُم بىاء الؿغص ال٣هصخي وحُٛحر ق٩له مً  ، وجدضوه ٚع
 
ظضا

ت مسخلٟت جسخل٠ بازخالٝ  الك٩ل الخ٣لُضي اإلاٗهىص بلى ؤق٩ا٫ بهٍغ

                                                           
 ًىب، مدمض،  (1)

ً
     05، مغظ٘ ؾاب٤، مالخجريب في القطت القطيرة حدا

09اإلاغظ٘ الؿاب٤، م (0)
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ض زلخلت البىاء َبُٗت ال٣هت ال٣  وجىٕى مىايُٗها، بهه ًٍغ
 
هحرة ظضا

ض اإلاٗماعي لها، ل٩ي حٗبر ًٖ َبُٗت هظا الجيـ ألاصبي الظي ٌٗخم

 ، وهىا هجض مؿٚى(1)"ٖلى الخ٨ش٠ُ وؤلايماع وؤلا٢ال٫
 
آزغ ومحزة  ا

  .
 
 ؤزغي ل٨خابت الشالزُاث ال٣ههُت ال٣هحرة ظضا

ُما ًسو شخهُ   هالخٞو
 
ٔ ؤن اث ال٣هت ال٣هحرة ظضا

ال٣ام ًلجإ ٖىض ازخُاعه للصخهُاث بلى ج٣ىُت الازتزا٫، بتر٦حزه "

ٖلى ظىاهب مدضصة في الصخهُاث وبهما٫ ظىاهب ؤزغي؛ ٞهى ال 

لىظىه، والهُإة الخاعظُت ٌٗبإ بظ٦غ ألاؾماء، والٗمغ، ومالمذ ا

 ما هجض ال٣ام ٌؿخٗمل الًماثغ التي حّٗىى  الٓاهغة،
 
و٦شحرا

ويمحر  لًمحر اإلاخ٩لم الضوع الغثِـ،الصخهُاث... بط ًاصي ا

للضاللت ٖلى ما  وحؿخٗمل الًماثغ  اإلاساَب ٣ًضم صوع اإلاؿخم٘،

 جخسلو (0)"جًمغه مً صالالث
 
ٗجي طل٪ ؤن ال٣هت ال٣هحرة ظضا ، َو

 مجهىلت، والتي ٢ض جخدى٫ في لخٓت زاَٟت 
 
مً ألاؾماء لخهبذ طواجا

ت ًُل م نها ٖلى هظا الٗالم بلى مغآة ًغي ٞيها اإلاخل٣ي هٟؿه، ؤو قٞغ

 باحؿاٖه وامخضاصه الكاؾ٘.    

عبما "ؤقحر لغؤي ظمُل خمضاوي خحن ٢ا٫: وفي هظا الؿُا١  

 بلى جُاب٤ الظاث ال٣ههُت م٘ 
 
٩ًىن هظا الخى٨حر الصخىصخي عاظٗا

 مهمكت وممؼ٢ت وياجٗت بحن 
 
طاث اإلابضٕ التي ؤنبدذ بضوعها طاجا

ه ٦شحر مً الظواث، ؾغاصًب هظا ال٩ىن الكاؾ٘ الظي ج٣ؼمذ ُٞ

                                                           
09اإلاغظ٘ ؾاب٤، م (1)

08اإلاغظ٘ الؿاب٤، م (0)
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 وخً
 
 ]وجًاءلذ[ ٢ُمُا

 
 وز٣اُٞا

 
 ووظىصًا

 
 وماصًا

 
ا ، وهظا الغؤي (1)"اٍع

 لضًم٣غاَُت الؿغص، جبىاه 
 
٦شحر مً الى٣اص والباخشحن، ل٨ىه مىا٢ًا

غظٗىا بلى ٖهغ الغاوي الخ٣لُضي وال٨خابت ال٨الؾ٨ُُت التي  ٍو

ر عؤي ٖبضهللا جججاوػتها ال٨خابت في مغخلت  ما بٗض الخضازت، وهىا ؤع 

؛ ٣ٞض "ببغاهُم خحن ٢ا٫: 
 
 مُٗىا

 
ال ٌكتٍر ؤن ٩ًىن الغاوي اؾما

٨ًخٟي بهىث ؤو ٌؿخٗحن بًمحر ما ًهٙى بىاؾُخه اإلاغوي، وجخجه 

 للمغوي بما ُٞه مً 
 
ٖىاًت الؿغصًت بلى هظا اإلا٩ّىن بىنٟه مىخجا

ص ُل الظي ٩ًّىهه الؿغ ؤخضار وو٢اج٘، وحٗجى بغئٍخه ججاه الٗالم اإلاخس

في  الغاوي  ، اإلاهم هى اإلاغوي والباعة التي ًىُل٤ منها(0)"ومى٢ٟه مىه

تي جد٨مذ في هبرة الهىث خ٨ُه، ووظهت الىٓغ التي جبىاها وال

تها( وجإزحرها ٖلى اإلاخل٣ي، ًجب ؤن ًضعؽ بوقضتها و  ٣ًاٖها )ؾٖغ

 ًٖ ال٩اجب ؤو ٧ىن الغاوي 
 
الغاوي مً صازل الىو بىنٟه ميؿلخا

 جسٟ
 
ؾُُغة "ى زلٟه اإلابضٕ لٛاًاث في هٟؿه، ؤبغػها ؤن ًمشل ٢ىاٖا

ؤخاصًت الغاوي الٗالم ب٩ل شخيء ؤنبدذ ٚحر مدخملت في الٗهغ 

الخضًض م٘ الخُىع الش٣افي الٍٗغٌ لل٣ٗل البكغي، بِىما ؤنبدذ 

 .(3)"مالءمتاليؿبُت اإلادكبٗت في الىو ال٣هصخي ؤ٦ثر 

  

                                                           
 )قطيطاث الطيب خمضاوي، ظمُل،  (1)

ً
املقطع واملخخيل في القطت القطيرة حدا

 (،www.almothaqaf.comاإلاش٠٣ ) م، م٨خبت0216، 1، ٍالىزاوي هماذج(

، ٦خبها )جًألذ، وهى زُإ بمالجي(.50م

السردًت العربيت: بحث في البييت السردًت للمىرور الحكائي ببغاهُم، ٖبضهللا،  (0)

 10-11، اإلاغ٦ؼ الش٣افي الٗغبي، بحروث، م1، ٍالعربي

(3) R.Scholes and R.Kellog: The nature of narrative, Oxford University 

Press, 1966, P.276. 
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 بىلُٟىهُت ال٣هت ال٣هحرة ظضا

 مً ؤؾماء بطن، هل جسلو ال 
 
٣هت ال٣هحرة ظضا

 -الصخهُاث وؾغصها 
 
ٖلى لؿان عاٍو واخض ٌٗجي ؤجها ؤخاصًت  -ٚالبا

الهىث وال ًىظض ٞيها حٗضص لؤلنىاث والغئي؟ هل البىلُٟىهُت 

حرها مً ألاظىاؽ ألاصبُت صون ال٣هت ال٣هحرة  اعجبُذ بالغواًت ٚو

٠ُ البىلُٟىهُ  ٢انغة ًٖ جْى
 
؟ هل ال٣هت ال٣هحرة ظضا

 
ت ختى ظضا

؟ وبطا 
 
ًهبذ لضًىا ما هُل٤ ٖلُه ٢هو بىلُٟىهُت ٢هحرة ظضا

ٟذ ج٣ىُت حٗضص ألانىاث ٠ُ٦ ًم٨ً لىا ٦ى٣اص وصاعؾحن ؤن وكحر  ْو

بليها ووؿبر ؤٚىاعها في هظا الجيـ ألاصبي اإلاستز٫ واإلا٨ش٠؟ وإلااطا 

خل ٢بل ؤن ًىلض وب٣ي 
ُ
٣ه ألاصبي و٢ مهُلر بىلُٟىهُت ٣ٞض بٍغ

 ٖلى طاجه
 
؟   مداٞٓا

 
 و٦ُىىهخه مىؾ٣ُُا

مهُلر عاسخ "ًم٨ً ؤن وٗٝغ البىلُٟىهُت ؤجها  في البضاًت 

كحر بلى الىٕى (1)٠ اإلاىؾ٣ُي بزغ ْهىع ؤٖما٫ )بار(في ٞىىن الخإلُ ، َو

ت مً  الشالض مً ؤهىإ اليؿُج اإلاىؾ٣ُي الظي جخ٣ابل ُٞه مجمٖى

ألالخان، وجىُل٤ في آن واخض، وجدكاب٪ وجخٗاعى، بدُض ًداٞٔ 

٧ل لخً منها ٖلى ٦ُاهه ؤلا٣ًاعي الخام، وبما ًىلض بُنها وخضة ٞىُت 

مٟهىم ببضاعي ٌٗجى بخٗضص مترابُت جيخج وٛمتها اإلامحزة، ٞهى 

                                                           
اٝػ ؤوعًٚ ؤإلااوي، ٌٗض ؤخض ؤ٦بر Bach( ًىهان ؾباؾدُان بار )1) ( مال٠ مىؾ٣ُي، ٖو

٠ في ظمُ٘ ؤهىإ الهُٜ اإلاىؾ٣ُُت 
َّ
ش الٛغبي، ؤل ٖبا٢غة اإلاىؾ٣ُى ال٨الؾ٨ُُت في الخاٍع

ت. اإلاٗغوٞت في ػمىه ٖضا ألاوبغا،  وبهخاظه الٟجي ػازغ بٗكغاث ال٣ُ٘ اإلاىؾ٣ُُت اإلاخىٖى
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اإلابضؤ ألاؾاؽ في البىلُٟىهُت "، باإلياٞت بلى ؤن (1)"ألانىاث

ًجب ؤن ال ج٩ىن زمت هُمىت  ىؾ٣ُُت، ٣ًىم ٖلى حؿاوي ألانىاث،اإلا

، (0)"جب ؤال ٣ًىم ؤي نىث بضوع الخبُٗتما ًألي نىث )لخً(، ٦

مٟهىم "ت، ؤّما مً الىاخُت ألاصبُت ٞهي هظا مً الىاخُت اإلاىؾ٣ُُ

باهٟالث الىو مً جد٨م اإلاىٓىع الىاخض، وؤؾغ الغاوي الىاخض، 

ٞخخٗضص اإلاىٓىعاث في الغواًت وجىٟخذ ٖلى لٛاث ٖضة، وؤهماٍ 

 الظاث وججاه آلازغ وا مسخلٟت مً الىعي ججاه
 
، ٞمً (3)"لٗالم مٗا

زال٫ حكاب٪ ألانىاث وحٗاعيها وجماػظها، جدبلىع وظهاث الىٓغ 

، صون ؤن جخىخض (4)الخانت ب٩ل شخهُت، ومى٢ٟها مما ًجغي خىلها

، وهىال٪ اظمإ ه٣ضي ٖلى (5)آزغ جل٪ ألانىاث ؤو ًُػى ؤخضها ٖلى

ٟؿ٩ي( في عواًاجه، و٧اهذ مىي٘ صعؽ  ؤجها ج٣ىُت ابخضٖها )صوؾخٍى

ٟؿ٩ي(، ضي مىؾ٘ لضي )بازخحن( في ٦خابه )قٗغ ه٣ ٍت صٌؿخٍى

ــــ) تي اؾخٗملذ ( الEcole de Genèveمضعؾت ظى٠ُ )باإلياٞت لـ

ت ( في م٣ابل اإلاىهىلىظُت، واؾخسضمذ الضًالىظُت )الخىاٍع

                                                           
م، ٖبض( 1)  0، 5ٕ، مجٞهى٫ مجلت  ،املىسيقى في الخطىيذ حعدد ،ٖىا٠َ ال٨ٍغ

 122م م، ال٣اهغة، 1985

ؼة، مدمض،  (0)  ، مجلت ال٨ٟغ الٗغبي )مٗهض ؤلاهماءالبىليفىهيت الروائيتاهٓغ: بٖى

89م لبىان، ،83، 17ٕ، مج الٗغبي(

م ظبر،  (3) داث، مٍغ املىاحهت الحػاريت في الرواًت البىليفىهيت العربيت: رواًت ٍٞغ

 
ً
، مج -الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت–، مجلت صعاؾاث أضىاث لسليمان فياع همىذحا

1مألاعصن، م، 0229ملخ٤،  36

، صاع ال٨خاب اللبىاوي، املعاضرة ألادبيت املططلحاث معجم ؾُٗض، اهٓغ: ٖلىف، (4)

 136ث، مبحرو

، الهُئت محفىظ هجيب لثالزيت مقارهت دراست: الرواًت بىاء ٢اؾم، ؾحزا، اهٓغ:( 5)

ت الٗامت لل٨خاب، ال٣اهغة، م  135اإلاهٍغ
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ىهُت )الهىث  البىلُٟىهُت )حٗضص ألانىاث( في م٣ابل اإلاىهٞى

لُت(1)الىاخض(  البىلُٟىهُت الخإٍو
 
ؤو الهغمىه٣ُُُُت التي  ، وؤًًا

٩ىع )  . Paul Ricœur)(0)اعجبُذ ببى٫ ٍع

خل مهُلر  
ُ
وهىا ًُغح الؿاا٫ الخالي هٟؿه: إلااطا ٢

 ٖلى طاجه واؾخ٣اللُخه 
 
البىلُٟىهُت في ألاصب؟ وب٣ي مداٞٓا

؟ ٢بل
 
التي -ص ؤن ؤقحر بلى ؤن ؤٚلب الضعاؾاث و ؤ ؤلاظابت، مىؾ٣ُُا

خؿب مدضصاث مُٗىت اهبش٣ذ  صعؾذ البىلُٟىهُت -و٢ٗذ بحن ًضي

صازلي، ؤم  نىث : هل هى اث الغواة وخضهانى ؤ تؾاصع منها، مشل 

ظيؿهم، ٖضصهم، صًنهم، مإؾاتهم، اجٟا٢هم  تؾاصع ؤو زاعجي؟ 

وازخالٞهم، وهىال٪ مً صعؽ الخغ٦ت صازل البىاء الؿغصي، الىابٗت 

ً عا٢ب الخدى٫ مً الظاث الٟغصًت مً ؤًضولىظُا مدضصة، وهىال٪ َم 

ً ع٦ؼ ٖلى جىٕى ألام٨ىت وألاػمىت التي مً لى الجمُٗت، وبًٗهم مَ ب

ً بدشىا في  ت الخى٣ل في ًٞائها، وآزٍغ قإجها ؤن حؿمذ للغواة خٍغ

ىُت وا٢خضاع بما ًا٦ض صًم٣غاَُت  ْاهغة ازخٟاء ال٣ام بدُاصًت ٞو

الؿغص في مىذ ألانىاث اإلاخباًىت، وجىُٓم ْهىعها وخًىعها في 

 ه. جىامي الخضر وجهُٗض

ٗت ٖلى بٌٗ الضعاؾاث   بٗض هظه ؤلاياءة الؿَغ

البىلُٟىهُت ومىهجُاتها، جخىلض ؤؾئلت ه٣ضًت، ٞاألؾئلت هي التي ولضث 

ظمُ٘ ٞلؿٟاث الٗالم، ومً قإجها ؤن حؿاٖض في ٖملُت الىنى٫ 

                                                           
ألالى٦ت  قب٨ت ،أهىاع املقارباث البىليفىهيت ظمُل، خمضاوي، اهٓغ:( 1)

(www.alukah.netم ،)39 
(2) RICOEUR P, «La triple mimèsis» in Temps et Récit – L'intrigue et le 

récit historique, Paris, Seuil, coll. Points Essais, 1982 
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 ًسلى مً الغواة ؤو ًسلى 
 
 ؾغصًا

 
لىدُجت م٣ىٗت، ومنها: هل هىال٪ ٖمال

 مً ؤًضولىظُا ًىبش٤ منها 
 
 ؾغصًا

 
في خُا٦ت وؿُجه؟ هل هىال٪ ٖمال

( ًسلى مً جدىالث طاجُت ٞغصًت بلى 
 
ال  ٍَى

 
 بطا ٧ان عواثُا

 
)زهىنا

 ًسلى مً جىٕى ألام٨ىت وألاػمىت؟ هل 
 
ظمُٗت ٦مُت؟ هل هىال٪ ٖمال

غ ٦خابخه ألاصبُت بما ًدىاؾب م٘ ال٨خابت  زمت ٧اجب ال ًدغم ٖلى جٍُى

ًسلى مً البضاًاث والنهاًاث التي  الجضًضة اإلاٗانغة؟ هل هىال٪ ٖمل

؟ 
 
 ٢ض جاع١ اإلابضٕ وحكٛله ٦شحرا

ظمُ٘ هظه ألاؾئلت جدُلىا بلى بظابت مى٣ُُت، وهي ؤن  

اؾخسضمذ ٦مهُلر البىلُٟىهُت ٖىضما صزلذ بلى مًماع ألاصب 

مىؾ٣ُي في ٚحر مىيٗه؛ ألن البىلُٟىهُت اإلاىؾ٣ُُت حٗخمض ٖلى 

الٗال٢ت هي ٖال٢ت مخبٕى "اهذ ٧ الهىث، وحٗضصه واؾخ٣الله، ٞةطا

وجاب٘، ٞهظا الىمِ ال ًغقى بلى نُٛت البىلُٟىهُت، ختى وبن حٗضصث 

؛ ٞهي بظل٪ ؾدك٩ل (1)"اث اإلاىؾ٣ُُت في آن واخض وازخلٟذألانى 

 -، بِىما في الؿغص هجض ؤي نىث بداظت ضجت ال ٢ُمت لها
 
بلى  -صاثما

ل بظاجه، خضر وم٩ان وػمان...، بمٗجى ؤن هظا الهىث ٚحر مؿخ٣

 الغواثُت( حٗخمض 
 
ما٫ الؿغصًت الخضًشت )جدضًضا ٦ما ؤن ظمُ٘ ألٖا

وهجض بٌٗ الى٣اص )مً باب ٢لت ٖلى هظه الخ٣ىُت )حٗضص الغواة(، 

ت بالخ٣ىُاث اإلاىؾ٣ُُت( ٢ض ؤٟٚلىا بم٩اهُت ٖاٝػ هظا اللخً  اإلاٗٞغ

ؤن ًخدى٫ )هٟؿه( بلخٓت مُٗىت مً م٣ام بلى م٣ام آزغ، ؤو مً 

٘ الى بُيء ؤو ال٨ٗـ، وجب٣ى ظمُ٘ ألانىاث مؿخ٣لت ب٣ًإ ؾَغ

                                                           
ؼة، مدمض،  (1)  ، مجلت ال٨ٟغ الٗغبي )مٗهض ؤلاهماءالبىليفىهيت الروائيتاهٓغ: بٖى

 87م ،، لبىان83، 17ٕ، مج الٗغبي(
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، وبطا جدىلىا بال٨ٟغة طاتها (1)ومداٞٓت ٖلى طاجُتها وزهىنُتها

باججاه ألاصب حٗجي ؤن الغاوي )هٟؿه( ٢ض ًسخل٠ نىجه ؤو عئٍخه، ؤو 

جسخل٠ وظهت هٓغه وباعة خ٨ُه بازخالٝ الخضر واإلا٩ان والؼمان 

ظى٢ت "الىٓغ اإلاخٗضصة ج٩ىن مشل  وظهاث وألاًضًىلىظُا، ومً زم بن

الجمُ٘ ًهضعون ؾُمٟىهُت  ٌٗٝؼ ٧ل ٞغص منها بألت زانت ل٨ً

ٗجى (0)"مخىاٚمت
ُ
، وزالنت ال٣ى٫ بن البىلُٟىهُت الخ٣ت جل٪ التي ح

بىظهت الىٓغ بلى ظاهب الهىث، ولهظا الؿبب ب٣ُذ اإلاىؾ٣ُى 

ألامغ ٖلى  البىلُٟىهُت مىظىصة ولم جىضزغ بلى ًىمىا هظا، بِىما الخبـ

ال٨شحر في الخ٣ل ألاصبي، وبضؤوا ًخداقىا الخضًض ًٖ هظه الخ٣ىُت اإلاا 

                                .                                           .                      بٗض خضازُت

هُت م٘ ال٣هت ال٣هحرة ومً مٓاهغ الخ٣اء ال٨خابت البىلُٟى  

 ؤجها 
 
م٨نها ال٣ُام  لِؿذ"ظضا بداظت بلى عاٍو؛ ألن ألانىاث هي عواة ٍو

البىاجي والٟجي للٗمل بهظه اإلاهمت ب٨ٟاءة جدٟٔ الخى٨ىُ٪ 

، بياٞت بلى ؤن ال٨خابت البىلُٟىهُت ٧ي جد٤٣ هجاخها (3)"البىلُٟىوي

ًجب ؤن جخد٤٣ اإلاىاظهت ؤو الهغإ ؤو الضعاما مً زال٫ ججمُ٘ 

ىبُتهحر، ؤي اللخمت الصخهُاث في م٩ان واخض وػمان ٢  ال٨غوهَى

)الؼم٩اهُت(، ٣ُٞى٫ خمضي خؿحن: مً اإلاٗلىم ؤن ي٤ُ اإلاؿاخت 

الؼماهُت واإلا٩اهُت في الٗمل الؿغصي جاصي بلى بط٧اء الؿمت الضعامُت، 

                                                           
ىهُت الؿغص الجضًضة( ٦ما في عواًت ؤٞاعي الىاع لجال٫ هظا الغؤي ًىُب٤ ٖلى )ب (1) ىلٞى

 بغظـ.

تصاع اليكغ للجامٗاث اإلا م،1996 ،1، ٍالرواًت السياسيتواصي، َه،  (0)  -هٍغ

151-152، مال٣اهغة

، الرواًت البىليفىهيت العربيت : دراست جحليليتاهٓغ: ػلِ، ؤخمض مدمض ؤخمض،  (3)

 108م، م0225ألاعصن،  -مٗت الحرمى٥، بعبضعؾالت ماظؿخحر، ٧لُت آلاصاب، ظا

www.jadidpdf.com



 

 
 85 

غ الظي ٣ًى٫: ٟٞي اإلاؿاخت اإلاٛل٣ت وخضها  ً مٍى ى٣ل لىا ٦الم اصٍو ٍو

يخهي في خخمُت،  ىمى ٍو ٩ٞل اإلاساعط ًم٨ً للهغإ ؤن ًيكإ ٍو

، وال٣هت (1)مؿضوصة، وهدً هضع٥ طل٪ ؤزىاء مغا٢بدىا للخضر

 ؤهج٘ هظه ألاق٩ا٫ وؤًٞلها في زل٤ مؿاخاث مٛل٣ت 
 
ال٣هحرة ظضا

.
 
 وػماهُا

 
 م٩اهُا

  
 
ومً زم، خمض الخاجي في زالزُاجه ال٣ههُت ال٣هحرة ظضا

بل ؤوظض ما ًم٨ً ؤن هُل٤ ٖلُه  ؛لم ًُىع هظا الًٟ ٣ِٞ

، ٞبىلُٟىهُت 
 
٩ل ٢هت في الشالزُت جمشل آلت ال٣هت ال٣هحرة ظضا

مىؾ٣ُُت حٗٝؼ لخً مسخل٠ مً طاث الٗاٝػ )الغاوي(، وفي النهاًت 

ًهل باإلاخل٣ي بلى هدُجت واخضة، هي جل٪ الغؾالت )اإلا٣هضًت( التي 

خبذ الشالزُت مً ؤظلها
ُ
عاٍو واخض صخُذ  -مً وظهت هٓغ بغاٚماجُت– ٦

ت هٓغ مدضصة ل٨ً مى٢ٗه مسخل٠ ٞهى ٠٣ً  ب٩ل واخضة في ػاٍو

جسخل٠ ًٖ ألاولى، ٟٞي الشالزُت هجض عاوي ٠٣ً ؤمام مغآة ؤولى 

)٢هت ؤولى( ٞجري مالمذ، ؤخضار، ؤم٨ىت، ؤػمىت، ٞةطا هظه الهىعة 

او٨ٗؿذ ٖلى مغآة زاهُت )٢هت زاهُت( وزالشت )٢هت زالشت( هل 

 ال، ٟٞي الشالزُت زالر مغاًا ٌٗجي 
 
عواة /  تزالزالهىعة هٟؿها؟ َبٗا

وظهاث هٓغ، هظا بطا ٧اهذ مخهلت ال٣هو الشالزت بدضر واخض، 

وه٨ظا جخىالض ، ل٨ً بطا ٧اهذ مسخلٟت ٞؿخ٩ىن الؼواًا للغئٍت حؿٗت

 الغئي ووظهاث الىٓغ.

                                                           
 -5691الرؤيت السياسيت في الرواًت الىاقعيت في مطر )اهٓغ: خؿحن، خمضي،  (1)

 301م، م٨خبت آلاصاب، ال٣اهغة، م1994، 1، ٍ(5691
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 في بًجاص ٢هت بىلُٟىهُت وخمض الخاجي لضًه  
 
 ؾغصًا

 
ُا ٖو

 ؤجاخذ لل٣اعت الىٓغ في الخضر مً ػواًا ّٖضة،
 
وظىاهب  ٢هحرة ظضا

ل، وبٖاصة الدك٨ُل مما ًا٦ض ؤن اؾخٗما٫  مسخلٟت ٢ابلت للخإٍو

لِـ وؾُلت ؤصبُت ؾُدُت "لغاوي هٟؿه في وظهاث هٓغ مخٗضصة ا

، لظل٪ هجض (1)"هى ماقغ ٦ظل٪ بلى نغإ الظاجُاث ٞدؿب، بل

ٟؿ٩ي بىنٟه وظهت هٓغ مدضصة ًٖ الٗالم " البُل حهم صوؾخٍى

ً هٟؿه هى بالظاث، بىنٟه مى٢  ًخسظه بوؿان ٖو
 
ما ، وج٣ٍى

 
ا  ٨ٍٞغ

 
ٟا

جاه هٟؿه با
ُ
جاه الىا٢٘ الظي ًدُِ بهج

ُ
ٞاإلاهم باليؿبت ، (0)"لظاث وج

ؿخٟؿ٩ي  ال مً ٩ًىهه بُله في الٗالم، بل  -٣ًى٫ بازخحن –لضَو

بالضعظت ألاولى ما الظي ٩ًىهه الٗالم باليؿبت للبُل، وما الظي ٩ًىهه 

  .                       .         (3)هى باليؿبت لىٟؿه طاتها

 لِـ بن الغاوي في الشالزُاث البىلُٟ 
 
ىهُت ال٣هحرة ظضا

 مجغص وؾُُ
 
  ا

 
باث  ها٢ال للمٗلىماث ٣ِٞ، ؤو مجغص جد٤ُ٣ لٚغ

اإلاال٠، بهه ًخمخ٘ باؾخ٣اللُت وؿبُت ًٖ ؾلُت اإلاال٠، وال حٗجي 

 
 
هظه الاؾخ٣اللُت ؤن الغاوي ٣ً٘ زاعط زُت اإلاال٠، بل ٌٗض ظؼءا

ت  مً  إلاشل هظه الخٍغ
 
اؾتراجُجُا اإلاال٠، التي جهيء الغاوي ؾلٟا

، ٞالبىلُٟىهُت هىا حٗجي جىُٓم ؤق٩ا٫ الىعي اإلاخٗضصة (4)اليؿبُت

، وحصخُهها بك٩ل مدؿاٍو 
 
صازل الشالزُت ال٣ههُت ال٣هحرة ظضا

                                                           
، 4مجلت ٞهى٫، مج ،الجدًدة والرواًت القعيد ًىسفصوظالؽ، ٞضوي مالُي،  (1)

 193 ، ال٣اهغة، م1، ط3ٕ

تي، ٍشعريت دوسخىيفسكيازخحن، مُساثُل، ب (0) ، 1، جغظمت: ظمُل هه٠ُ الخ٨ٍغ

67م، صاع جىب٣ا٫، م1986

 67اهٓغ: اإلاغظ٘ الؿاب٤، م  (3)

ؼة، مدمض،  (4) 91، مغظ٘ ؾاب٤، مالبىليفىهيت الروائيتاهٓغ: بٖى
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ضة، مما ال ًاصي بلى هُمىت وعي  ًدىاؾب م٘ الهىضؾت الؿغصًت الٍٟغ

ل وحٗضص ال٣غاءاث واخض، وججٗل اإلاجا٫  للخإٍو
 
 . .                   زهبا

ىضما ٩ًىن الغاوي واخض   ًسغط  -٦ما ٖىض خمض الخاجي-ٖو

مً بق٩الُت الخٗضص اللٛىي الظي ٢ض ٠ًًٗ الٗمل ٖضم وظىصه، 

ٞاإلاخ٩لم مؿخىاه اللٛىي واخض، ول٨ً وظهخه التي ًخ٩لم منها مسخلٟت، 

خل٣ي جسلو مً مىٓىع وبظل٪ جسلو ال٩اجب مً هغظؿِخه، واإلا

ال٣اعت بلى ازخُاع مىٓىعه الخام، بُضٞ٘ ؾال٩اجب الىخُض، مما 

ضه ال٣ام، مما ٌٗجي  ٞإنبذ ال٣اعت ٣ًغؤ الٗمل ٦ما ًغي ال ٦ما ًٍغ

الث. ب   خُاء الىو وحٗضص ال٣غاءاث والخإٍو

هحرة ال ًخد٤٣ في ججغبت ال٣هت ال٣"وألن البىاء الؿغصي  

 بال ٖبر ٧ّىة اإلاٟاع٢
 
، وهي مً الخ٣اهاث التي جٟٗل ال٣هت (1)"تظضا

، وحك٩ل ؤخض ؤؾؿها الجمالُت ال٣هحرة
 
 ، ٦ما ؤجها مهُمىت ٖلى(0)ظضا

 ألجها 
 
٢اصعة ٖلى جدٟحز صالالث الىو ًٖ "ظيـ ال٣هت ال٣هحرة ظضا

 ٚحر مدؿ٤ 
 
٤ زل٤ جىا٢ٌ ْاهغي ًىهم اإلاخل٣ي ؤهه ًىاظه مى٢ٟا ٍَغ

مداولت ؾبر ٚىعه لُى٨ك٠ له مما ًضٖىه بلى بمٗان الىٓغ ُٞه في 

، ل٩ل طل٪ ؾدخمدىع (3)"لم مً اإلاٟاع٢ت والٛغابت والضهكتٖا

( الغاوي الظي مً قإهه paradoxالضعاؾت الخُب٣ُُت ٖلى جىا٢ٌ )

 و٢هو بىلُٟىهُت مخٗضصة الغئي وألانىاث، 
 
 مٟاع٢ا

 
ؤن ًسل٤ ٖاإلاا

                                                           
 ًىب، مدمض،  (1)

ً
34، مغظ٘ ؾاب٤، مالخجريب في القطت القطيرة حدا

 ظاؾم زل٠،  بلُاؽ،اهٓغ:  (0)
ً
م، صاع 0212، 1، ٍشعريت القطت القطيرة حدا

  153صمك٤، م –هِىىي 

 في مجمىعت بسمت اليسىر )قبل ٖبابىت، ًدحى،  (3)
ً
جقىياث القطت القطيرة حدا

 46ّٖمان، م  -، وػاعة الش٣اٞت153، مجلت ؤ٩ٞاع، ٕألاوان بكثير(
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( ironyألن اإلاغاصٝ آلازغ ) ؛(paradox)وو٢٘ الازخُاع ٖلى جغظمت 

ت وهي لِؿذ مدىع الضعاؾت.  ٌٗجي السخٍغ

: ج
 
  والضازلُتىا٢ٌ الغاوي بحن الغئٍت الخاعظُت ؤوال

ذ الغئٍت الخاعظُت في ال٣و  الرؤيت الخارحيت: -أ  ٖٞغ

 ؤ٦ثر مما هى ٞجي، والغاوي في 
 
 حسجُلُا

 
الخ٣لُضي الظي ٌٗض ونُٟا

 الغئٍت الخاعظُت واخض مً ازىحن: 

 ء. الغاوي الٗلُم ب٩ل شخي

  . (1)الغاوي الكاهض

ؤهم ؤلاهجاػاث في ال٣غن "وهي مً  الرؤيت الداخليت: -ب 

ّىى 
ُ
ً...وبٓهىعها ٣ٞض ٢ ؤخض ؤع٧ان ال٣و  -بلى خض ما-الٗكٍغ

ت الخاعظُت، وؾُىتها قبه الخ٣لُضي اإلاخمشل بهُمىت الغئٍ

؛ ٞمً زاللها ًٓهغ عاٍو ٣ًضم ألاخضار بغئٍت طاجُت، ٞغصًت (0)"اإلاُل٣ت

مكاع٥ ؤو مهاخب(، بط ٩ًىن ؤخض اإلاكاع٦حن )ؤي شخهُت( في  )عاوٍ 

 يمحَر اإلاخ٩لم 
 
ؿغص ٢هخه بىٟؿه، مؿخسضما الخضر ال٣هصخي، َو

                                                           
، مغظ٘ ؾاب٤، جامر الرؤيت السردًت في قطظ زكريامدمىص، ُٖض خؿحن، اهٓغ:  (1)

65م

، املخخيل السردي )مقارباث هقدًت في الخىاص والرؤي والداللت(ببغاهُم، ٖبضهللا،  (0)

 109مغظ٘ ؾاب٤، م
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، وهظا الىٕى مً (1)ٞجري ال٣هت مً وظهت هٓغه الخانت )ؤها وهدً(؛

الغواة ًمشل ؾمت ؤؾلىبُت باعػة في زالزُاث خمض الخاجي ال٣ههُت 

 .
 
  البىلُٟىهُت ال٣هحرة ظضا

الخٗاعى بحن "ك٩ل اإلاٟاع٢ت في ؤظلى نىعها ٖىض وجد 

٣ت بلى ؤزغي بدُض ًد٤٣ هظا  ٣خحن، ؤو الاهخ٣ا٫ مً ٍَغ الٍُغ

 ًٖ ازخالٝ وجًاص
 
 الاهخ٣ا٫ الضهكت واإلاٟاظإة لضي اإلاخل٣ي، ًٞال

، بياٞت بلى ج٣ىُت )اإلاىهىلىط( التي (0)"اإلاٗجى ؤو الىخاط الؿغصي الىاخض

٫ بلى صازل الصخهُت لُخدى٫ الغاوي مً عاٍو مً زاللها ًخم الاهخ٣ا

ٖلُم بلى عاو قاهض ؤو بلى عاٍو مكاع٥، ولخىيُذ طل٪ هإزظ زالزُت 

ت(:  بٗىىان )ؤلٗاب هاٍع

 )ألعاب هاريت( 

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

  وردة اليباب -5

ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 ..واٖضججي، اخترُث ماطا ؤهضحها

 ..ؤنابذ ٢ظًٟت َاجكت ٖم٤ ظضاع بُتها

 ..ؤزظْتها م٘ ألاحجاع، وجغ٦خجي

ُذ صهغا زل٠ نغازها ِْ  ..مك

                                                           
، مجلت ظامٗت الرؤيت السردًت في قطظ زكريا جامرمدمىص، ُٖض خؿحن، اهٓغ:  (1)

ً للبدىر والضعاؾاث الٗلمُت )ؾلؿلت آلاصاب والٗلىم ؤلاوؿاهُت( ، 06ىعٍا، مجؾ -حكٍغ

 64م،، م0224، 1ٕ

52، مغظ٘ ؾاب٤، ماملفارقت في القطظ السديني العراقيظاؾم، مدمض وهان،  (0)
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 ..ؤظىب.. ؤظىب

 ..ا.. وبًٗا مً ؤهحنلم ؤظض م٩اها زالُا ؤي٘ به وعصا ٖلى ٢بره

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 للبيع -0

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 ويُٗذ ؤناب٘ ٢ضميَّ ٖلى ٢برها

 : همؿذ لي

ا مً عظال٪ ٌٗمضون بلى ٖهُاه٪،بن -  ؤلٞى

ىن بلى ٢ىي وؤطٕع زاثىت،   ًىًمُّ

 ؤخًْغ اإلاسابئ،

  اعنضهم،

 .. هاظم ظُىبهم

خاصا  .. و٧ي ؤنض٢ها، هاولخجي زغاثِ وعمىػا ومباوي ٖو

 !..مؿ٨ُذ مً ًضها صخاث٠، ٧ان اْؾمي بإٖلى ال٣اثمت

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 دمىع املطر -3

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

ىت، ٖضُث زاثبا، ؤ٨ٞغ بها  ..هؼمخجي، ًىم الٍؼ

 ٦سُبتي،
 
غا  مً هاٞظحي، اإلاُغ ًنهمُغ ٍٚؼ

 ..مؤلث ٞمي بإ٢غام الّهضإ

 بلى ٢امت اإلاؼعاب، ؤهٓغُ 

 ..هىا٥ قى٤ اإلااء هٟؿه

www.jadidpdf.com



 

 
 91 

بن ال٣هت ألاولى التي جدمل ٖىىان )وعصة الُباب( ُبىِذ ٖلى  

ؤن ًىن٠ بإهه )عاٍو قاهض(  ج٣ىُت الغئٍت الخاعظُت؛ ألن الغاوي ًم٨ً

ٌؿغص مً زاعط الخضر ال٣هصخي؛ ٞال ًخضزل في ؾحر "الظي 

ما ٨ًخٟي بْى
ّ
، وبه

 
 ؤو مٟؿغا

 
ُٟت الدسجُل؛ ٞخبضو ألاخضار، مدلال

غ، جلخ ٣ِ ما ًٓهغ ؤمامها مً نىع ُٖىاه ؤقبه بٗضؾت جهٍى

ن٠ ما قاهضه وخضر مٗه صون ؤن ًخضزل و ؛ ٞهى (1)"ومكاهض

، ٞىن٠ خالخه خحن اخخاع بالهضًت 
 
 ؤو مٗلال

 
 ؤو مٗل٣ا

 
بال٣و مدلال

التي ؾ٣ُضمها إلادبىبخه وقى٢ه ولهٟخه لغئٍتها، و٢ّضم الخضر اإلاٟاع١ 

ابها مشلما هى، ٖىضما اهٟجغث ٢ظًٟت في ظضاع بُتها، الظي ؤن

وون٠ نغازها الظي صّوي في ؤطهُه، مما صٞٗه للغ٦ٌ بلى اإلا٩ان 

ت هدُجت   بالضماع وألاقالء، وهىال٪ مكاهض مدظٞو
 
الظي ٧ان م٨خٓا

الخ٨ش٠ُ الؿغصي مخمشلت في مغاخل الدكُِ٘  والضًٞ، ٞبٗض طل٪ لم 

 ًً٘ ٖلُه هض
 
 زالُا

 
ًخه التي ؤخًغها مٗه )الىعص(، ٦ىاًت ًجض م٩اها

ًٖ ٦ثرة اإلاىحى واإلا٣ٟىصًً، واػصخام ؤهحن الىاؽ مً خىله ٖلى مً 

 ٣ٞضوا ظٗله في خحرة بإهِىه و٠ُ٦ ؾحزاخم ٧ل هاالء وآالمهم.

وظهت الىٓغ التي ٢ّضم بها الغاوي عئٍخه في هظه ال٣هت  

 والباعة التي اهُل٤ منها في خ٨ُه جىحي بإن البُل بوؿاه
 
 بؿُُ ا

 
ٖلى  ا

ض عئٍت مدبىبخه، ول٨ً ال٣ضع زاهه، وزُٟها  ئت ًٍغ ٖال٢ت خب بٍغ

مىه اإلاىث هدُجت الخغب والضماع، ٩ٞل اللىم ٖلى ال٣خا٫ والجزإ 

اع اإلا٩اوي لل٣هت، والبُل بغت وضخُت، مما صٞ٘  الظي ٌكٛل ؤلَا

 اإلاخل٣ي للخٗا٠َ مٗه والخؼن ٖلى خالخه.

                                                           
 68، مغظ٘ ؾاب٤، مالرؤيت السردًت في قطظ زكريا جامرمدمىص، ُٖض خؿحن،  (1)

www.jadidpdf.com



 

 
 90 

ٖىىان )للبُ٘( جدىلذ وظهت في ال٣هت الشاهُت التي جدمل  

الىٓغ بلى الؼواًا اإلآلمت في ال٣هت ألاولى خحن جدى٫ )الغاوي( مً 

الغئٍت الخاعظُت )الغاوي الكاهض( بلى الغئٍت الضازلُت )الغاوي 

اإلاكاع٥ ؤو اإلاهاخب(، وطل٪ بخٟاٖل الصخهُاث ٦إبُا٫ لؤلخضار 

ي صاعث الؿغصًت، وباؾخسضام الًماثغ )هي/ؤها( والضًالىظاث الت

بُنهما، واإلاىهىلىط الضازلي الظي ؾمٗه اإلاخل٣ي، ٞالغاوي قاع٥ في 

ؤخضار الخ٩اًت وؾغصها، ومً زم الغاوي )اإلاكاع٥ ؤو اإلاهاخب( مً 

زال٫ ازخالٝ وظهت الىٓغ التي جدضر منها، ٢ّضم وظبت صؾمت مً 

٢ت للمخل٣ي التي نضمخه و٦ؿغث ؤ٤ٞ اإلاٗلىماث وألاخضار اإلاٟاعِ 

ًىضم ٖلى حٗاَٟه م٘ البُل في ال٣هت ألاولى ٖىضما  جى٢ٗه وظٗلخه

 إلخضي اإلاُلكُا اإلاؿلخت ) -ؤي اإلاخل٣ي-ا٦دك٠ 
 
بن ؤن البُل ٢اثضا

ا مً عظال٪ ٌٗمضون بلى ٖهُاه٪ ( التي جخ٣اجل بضاٞ٘ خب ؤلٞى

 بل يمً زُت ؾغصًت 
 
الؿلُت واإلاا٫، ونىث اإلادبىبت لِـ صزُال

لخاجي ظٗلذ مً ج٣ىُت حٗضص بىلُٟىهُت مد٨مت ٢ام بدُا٦تها خمض ا

ألانىاث وحٗضص باعتها ؤعى زهبت لىمى اإلاٟاع٢ت وجٟاٖلها، ومً 

ؤمشلت طل٪ ال٣ٟلت التي نضمذ الصخهُت صازل الىو، وباٚخذ 

مؿ٨ُذ مً ًضها صخاث٠، ٧ان اْؾمي اإلاخل٣ي خحن ٢ا٫ البُل: )

(، ٞالبُل لِـ طل٪ ؤلاوؿان البريء، ولِـ ضخُت !..بإٖلى ال٣اثمت

اًا الخب والخغب، بل ؤخض ؤبغػ ؤَغاٝ الجزإ، ومً بحن ؤ٦بر مً ضخ

 ال٣خلت الظًً حؿببىا في ٢خل 
 
 حؿبب  آالٞا

 
اء، وهى ؤًًا مً ألابٍغ

بم٣خل مدبىبخه؛ ألن ال٣ظًٟت ب٩ل جإ٦ُض ٧اهذ حؿتهضٞه، ومً 

اث طل٪ ؤن   مً عظاله )آال مؿٚى
 
ىن بلى ٢ىي وؤطٕع زاثىت(ٞا  ًىًمُّ

ً وله، ول٨ً نىث اإلا دبىبت زاعط مً صازل ٢بر ٢ٟغ، ٠ُ٦ للَى

للمُذ ؤن ًخدضر؟ هل هي هلىؾاث ؤنابذ البُل هدُجت ٞضاخت ما 
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 ٦ظل٪ ٢اجل و٢اثض مُلِكُا؟ ٧ل هظه ألاؾئلت 
 
٣ٞض؟ هل هى ٞٗال

ل صوع اإلاٟاع٢ت ألاؾاؽ )ظظب اإلاخل٣ي إلاخابٗت ال٣غاءة( لظل٪  ّٗ ٟ
ُ
ج

 هض.     ؾُجغي مباقغة ججاه ال٣هت الشالشت ل٨ُمل ظمُ٘ اإلاكا

ؤّما ال٣هت الشالشت التي جدمل ٖىىان )صمٕى اإلاُغ( ب٣ي  

، مً زال٫ عئٍخه الضازلُت؛ 
 
 ومخٟاٖال

 
الغاوي صازل الىو مكاع٧ا

 
 
 م٨شٟا

 
 حجاظُا

 
 ؾغصًا

 
ٞهى عاٍو )مكاع٥ ؤو مهاخب( ٣ًضم مكهضا

، وطل٪ بالدجج والبراهحن التي ٢ضمتها مدبىبخه له )هؼمخجي، 
 
ومستزال

ىت  إلاا ٢ام به ًىم الٍؼ
 
( ٦إن هدُجت حججها وبغاهُنها واهخهاعها مكابها

ىت؛ ل٣ُضم ٧ل منهما  ىن بُىم الٍؼ هبي هللا مىسخى خحن واٖض ٖٞغ

حججه وبغاهُىه، والغئٍت الضازلُت ػاصث خضتها و٧اهذ ٖامىصًت ؤ٦ثر 

٨ؿذ اؾدُاءه مً هٟؿه  خحن ؾبرث ٚىع هٟؿُت )الغاوي البُل( ٖو

التي ٢ام بها زال٫ خُاجه، وجالفي ٧ل شخيء  وهضمه ٖلى ؤٞٗاله الضهِئت

خضلى،  مً خىله له، ختى اإلااء اإلانهمغ مً اإلاؼعاب عآه ٌكى٤ هٟؿه ٍو

 مً
 
ت الهضإ،  بضال ؿاٖضه في قغب مؿ٨ىاث وؤصٍو ؤن ًغوٍه َو

والغئٍت الضازلُت هىا ظاءث مىا٢ًت إلاا جى٢ٗه اإلاخل٣ي، خحن ًْ ؤن 

ذ بالبُ
ّ
ل ألإلاه واإلاإؾاة التي نىث اإلادبىبت مجغص هلىؾاث ؤإلا

 ؤنابخه. 

مما ؾب٤ اجطر جىا٢ٌ )مٟاع٢ت( الغاوي بحن الغئٍت  

الخاعظُت والضازلُت، ٞالغاوي هٟؿه في الشالر ٢هو صخُذ، ول٨ً 

 مً 
 
 مٓلما

 
ه مسخل٠، وباعة خ٨ُه في ٧ل ٢هت جىحر ظاهبا م٩ان و٢ٞى

 مً 
 
الخ٩اًت، وهىا جد٣٣ذ البىلُٟىهُت ال٣ههُت ال٣هحرة ظضا

 لهىث البُل هٟؿه، زال
 
٫ زالزُاث خمض الخاجي التي قهضث حٗضصا

ٟٞي ال٣هت ألاولى ٧اهذ الغئٍت زاعظُت مً زال٫ الغاوي الكاهض 
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(، ؤما ال٣هت الشاهُت ٧اهذ عئٍت الغاوي صازلُت ٖبر 1)هبرة نىث 

(، بِىما ال٣هت الشالشت 0الغاوي اإلاكاع٥ ؤو اإلاهاخب )هبرة نىث 

خحن ؾبرث ؤٚىاع هٟؿُت البُل )هبرة نىث  ٧اهذ الغئٍت صازلُت ؤ٦ثر 

وهظا  -٦ما ؤؾلٟىا-(، والشالر هبراث مىا٢ًت لبًٗها ومسخلٟت 3

الخىا٢ٌ صٞ٘ اإلاخل٣ي إلاداولت ٢غاءة الشالر هبراث مغة ؤزغي ختى 

ىداػ بليها، بمٗجى ؤن الغاوي في ٧ل ٢هت ازخل٠  ب هبرة واخضة ٍو
ّ
ٌٛل

دمل ؤًضولىظُا ٦إهه شخهُت ؤزغي ًخدضر مً مىٓىع مسخل٠  ٍو

 .
 
 مسخلٟت وهٟؿِخه مسخلٟت ؤًًا

: الخىا٢ٌ بحن اإلاخى٢٘ والىدُجت
 
 زاهُا

مً اإلاٟاع٢اث اإلاخد٣٣ت بًٟل )اإلاىٓىع(، ٦ؿغ ؤ٤ٞ جى٢٘  

 باع خ٨ُه-الصخهُت 
 
ا وهى  -خحن ًُل ٖلُىا الغاوي بٗضؾخه مىٖى

ًسخل٠ ًٖ ٦ؿغ ؤ٤ٞ جى٢٘ اإلاخل٣ي؛ ألن ٦ؿغ ؤ٤ٞ جى٢٘ الصخهُت 

الىو، بِىما ٣ً٘ ٦ؿغ ؤ٤ٞ جى٢٘ اإلاخل٣ي زاعط الىو،  ًدهل في

ٗمل اإلاىٓىع ٖلى نىٗهما وببغاػهما ، وهظا الىٕى مً اإلاٟاع٢ت (1)َو

ججغي ألاخضار ٖلى الى٣ٌُ مما هى "خحن ملخدم بمٟاع٢ت الخضر 

تي ججهل خايغ ألاخضار ال مىخٓغ باَمئىان مً لضن الطخُت

ها وآمالها وعٚباتها خحن ومؿخ٣بلها، ٞترجب٪ زُُها، وجسُب جى٢ٗات

إزظ زالزُت بٗىىان )ُٖض ه، وللخمشُل ٖلى طل٪ (1)"الخ٣ُ٣ت ج٨دك٠

 بإًت خا٫(: 

                                                           
 57، ماملفارقت في القطظ السديني العراقياهٓغ: ظاؾم، مدمض وهان،  (1)

ض يُاء، (1) 18، مغظ٘ ؾاب٤، م املفارقت في مقاماث العطر العباس ي مكٟي، حٍٛغ
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 )عيد بأًت حال(

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

 ًدًه -5
ُ
 خطىؽ

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ــ

ؿٕغ ٖلى عمل الغَّن٠ُ، ٢لبه ًيبٌ " الُٗض ظاء ٌُ   ،"الجاع 

 ..ُٖىاه جخل٣ٟان نىٝى ألالٗاب والضمى

 ...لم ًضِع ما لىن الٟغح ؟

ـــــىاب خــــاعجىا هنّهُئ الجاَع با  !..لُٗض .. باخترا١ بِخههلخ٤ به هُٝى ٖلى ؤبـ

ّذِ ، لم ٌكتر ٚحر ؤ٦ٟان  ..وؤحى اللُُل وظهؼها ؤَٟاله الّؿِ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 َمْىحى ًىامىن في وهم -0

ــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

غصُّ  ؤال.. ْغِؾُل مً ُٖيُه هٓغة ًإؽ، ٍو ًُ غ الُٟل  َذ جهاَع الُٗض ال ٧ان.. حؿمَّ ُْ لَ

ابدؿام الىا٢ٟحن بدؿغة، ضخ٨ذ ؤزخه ضخ٨خحْن ؤمام لٗب الُٗض ، و٧ان جهُغ 

 ..ابدؿامتها ؤزًَغ 

ْذ لُه ٧اهلُه، ويٗذ 
َ
٣هما خؼَن ؤمؿ٨ ًضها في ًضه، وؾاعا ٌكخّمان في ٍَغ

 ..الخغاث٤

 ..ؤزظُث م٩اوي باإلا٣برة وجغ٦تهما ًلهىان بىهم ٍٚغب

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 مطائر -3

ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

ها
ّ
 ..بطا ؤهذ خّض٢ذ في بيذ وولض مً بالص الٗغب ٢غؤث خ٩اًتهما ٧ل

جُض بالص الهْىض في ؤّي َبْدغ مً بداعهما، ًَ اع    ٧ىلىمبىؽ طا٥ البدَّ

 ٧ي ٌٗثر ٖليهما،
َ
ْن ٨ًّؿغ البْىنلت

َ
  وبُىْؾِٗه ؤ

هِب ؤظضاصهماوؤ٦ثر ٌٛىم 
َ
ًْ ط  ..م

َر٥َ لهما َمْىظَخْحِن جإزظهما 
َ
َبْدغ، ًت

ْ
ُض مً ال ٍغ ًُ إزظ ما  وخحن ًغخُل ٧ىلىمبـ ٍو

 !..لل٣غف
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 ًضًه( ظاء في ال٣هت ألاولى التي جدمل ٖىىان ) 
ُ

زٍُى

 ب٣ىإ )الغاوي الكاهض( جاعة، وب٣ىإ )الغاوي اإلاكاع٥ 
 
الؿاعص مخسُٟا

شا٫ ٖلى بم٩اهُت خًىع الخٗضص وهىا م ؤو اإلاهاخب( جاعة ؤزغي،

الهىحي في ال٣هت الىاخضة؛ ٞالغاوي اؾتهل خ٨ُه بىن٠ ظاعه 

ّٟغح بها  ًُ  لكغاء ؤلٗاب 
 
 لُلت الُٗض، ؾاُٖا

 
 مؿاب٣ا

 
ا الظي زغط مؿٖغ

ؤَٟاله، ول٨ً بخدى٫ نىث الغاوي خضزذ اإلاٟاظإة، واه٨ؿغ ؤ٤ٞ 

الؿخت جى٢٘ الصخهُت )الجاع(، خحن ٖلم ؤن بِخه اختر١ وؤَٟاله 

 مً ألالٗاب. 
 
 ماجىا، ومً زم ٖلُه قغاء ؤ٦ٟان بضال

وهالخٔ ؤن ج٣ىُت الخٗضص الهىحي جد٨مذ باألخضار  

ع٢ت الخضر وجغجُبها وؾغصها، نىٗذ ما ٌؿمى بمٟاع٢ت الخضر، ومٟا

ٟاتها حٗجي  بٚغا١ ضخُت بمساٝو مُٗىت، ؤو آما٫، ؤو "بإبؿِ حٍٗغ

خسظ ز ، جى٢ٗاث بدُض ًخهٝغ ٖلى ؤؾاؾها، ٍو
 
ُىاث لُخجىب قغا

 بلى خهغه في 
ّ
ؤو ًُٟض مً زحر مىخٓغ، ل٨ً ؤٞٗاله ال جاصي بال

ه اإلادخىمؾلؿلت مً  ٞٗملُت  ،(1)"ألاؾباب، جاصي بلى ؾ٣َى

 ًم٨ً ؤن ًخى٢ٗها اإلاخل٣ي، ومنها 
 
الخ٨ش٠ُ الؿغصي خظٞذ مكاهضا

خىظب ٖلُه الب٣اء بجىاعهم، ؤو ؤن  اهم ٍو ؤن ؤَٟاله ال ًىظض مً ًٖغ

لضي ًض ؤمُىت جداٞٔ ٖليهم لخحن ٖىصجه، ؤو ؤن مجزله ٚحر  ًىصٖهم

مهُإ ألي خاصر َاعت وهى لم ًخسظ اخخُاَاجه الالػمت ولم ًهلر ما 

اع اإلا٩اوي ُٞه ٢خا٫ وهؼإ مؿلر... بلخ،  ًدخاط ؤلانالح، ؤو ؤن ؤلَا

 بؿبا٢ه م٘ 
 
 ما ٣ًي و٢ٕى ال٩اعزت، بل ٧ان ميكٛال

 
ول٨ىه لم ًٟٗل ؤًا

 بٟغخت ؤَٟاله وخحرجه بهضًت الُٗض التي ؾ٣ُضمها الؼمً، مىٛمؿ
 
ا

                                                           
 57م، م1991، 0، 9ٕ، مجلت ؤبدار الحرمى٥، مجهظريت املفارقتؾلُمان، زالض،  (1)
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 بًُاء جل٠ 
 
لهم، ول٨ىه اه٨ؿغ ؤ٤ٞ جى٢ٗه خحن ؤهضاهم ؤ٦ٟاها

 ؤظؿاصهم الًٛت الهٛحرة.    

َمْىحى ًىامىن في وهم( ؤّما ال٣هت الشاهُت التي جدمل ٖىىان ) 

بضؤث بهىث )عاٍو ٖلُم( وهي )عئٍت زاعظُت(، ون٠ الغاوي مً 

َٟلحن ٣ٞضا خُاتهما، و٢ّضم نىعة خغ٦ُت ٢اثمت ٖلى زاللها خا٫ 

 ،
 
ا حكبُه الجشماهحن اللظًً قُٗا بغخلت ٢ام بها الُٟالن َٖى

وؤياٝ نىعة قمُت مٟاع٢ت باؾخسضامها البالغي، مخمشلت بغاثدت 

)خؼن الخغاث٤( التي التهمذ خُاتهما، والغاوي ٖلُم بدا٫ 

 ؤجها ٞا٢ضة 
 
للخُاة، ومً زم، الصخهُاث التي جدضر ٖنها زهىنا

جدى٫ نىث الغاوي مً زال٫ )الغئٍت الضازلُت( بلى )عاٍو مكاع٥ ؤو 

مهاخب( خحن ظلـ في اإلا٣برة ووصٖهما وجغ٦هما بٗض طل٪ ًلهىان في 

م٩ان لم ًخى٢ٗا ؤهه ؾ٩ُىن ؾاخت لٗب ججمٗهما، وهىا مشا٫ آزغ 

ٖلى بم٩اهُت اخخىاء ال٣هت الىاخضة لٗضص مً ألانىاث ووظهاث 

اإلاسخلٟت، والخدى٫ اإلاٟاع١ بهىث الغاوي صازل هظه ال٣هت الىٓغ 

ؤزاع ؤؾئلت مً قإجها ظظب اإلاخل٣ي إل٦ما٫ ٢غاءة الشالزُت، ومً بحن 

هظه ألاؾئلت: إلااطا ٖضص ألاوالص ؾخت؟ وإلااطا جدضر ًٖ اهصىحن ٣ِٞ؟ 

 ؤًً الب٣ُت؟   

ت ٚحر   بِىما في ال٣هت الشالشت ؤَل ٖلُىا الغاوي مً ػاٍو

وؾضث سٛغاث ؾغصًت ؤعب٨ذ اإلاخل٣ي ؤزىاء مداولخه ؤلامؿا٥ مخى٢ٗت، 

 بٌٗ الصخيء بحن الشالر ٢هو، 
 
بسُِ الؿغص الظي بضا واهىا

ٞالغئٍت في هظه ال٣هت )زاعظُت( مً زال٫ نىث الغاوي )الكاهض(، 

 خحن 
 
 خا٫ ؤَٟا٫ الٗغب ٖمىما

 
 ملخها

 
 ٦شحرا

 
الظي ازتز٫ ٦الما

ٖىه ٧ل شخيء مً مجغص هٓغة وٗتهم بال٨خاب اإلاٟخىح الظي حٗٝغ 

www.jadidpdf.com



 

 
 98 

ت اإلاا بٗض ٧ىلىهُالُت خحن ؤقاع ل٩ىلىمبىؽ  ٠ هٍٓغ
ّ
زاَٟت، وهىا ْو

 
 
هظه  -ؤي الغاوي -الٛاػي، ولِـ ٧ىلىمبىؽ اإلاؿخ٨ك٠، مخسظا

الُت الجضًضة التي جهبذ زحراث  سُت ٦غمؼ لئلمبًر الصخهُت الخاٍع

 الضو٫ الخابٗت وهُمىذ ٖليها. 

بر هظه الغئٍت ا٦خمل اإلاك  هض ال٣هصخي، بدُض ًم٨ً ؤن ٖو

وُٗض جغ٦ُب الشالر ٢هو بسِ ؾغصي واخض ميسجم وملخدم، في 

لم ًضِع ما لىن هجض ؤب ًبدض ًٖ لخٓت بهجت ٞهى ) :ال٣هت ألاولى

 لؿذ ٢اعاث )ؤؾُا، 
 
 للٗالم بإ٦مله، ووالضا

 
الٟغح(، وألاب ًمشل عمؼا

٩ا الجىىبُت، اؾتر  ٩ا الكمالُت، ؤمٍغ ٣ُا، ؤوعوبا، ؤمٍغ الُا( ول٨ىه بٍٞغ

ً -٣ٞض ازىحن مً ؤبىاثه اإلا٣غبحن هدُجت اخترا٢هما  ؤؾُا )الَى

٣ُا )اإلاٛغب الٗغبي( بالٓلم وال٣ٟغ والٟتن  -الٗغبي(/ بٍٞغ

والاه٣ؿاماث، ٞكُ٘ ؤٖؼ ؤبىاءه ولٟهما بال٨ًٟ ألابٌُ، وفي ال٣هت 

 و٢ىة خحن قاهض َٟلػاص زُ :الشاهُت
 
ن حه اإلاُخُِ الؿغص ٚلٓت

هما صازل م٣برة م٣ٟغة، بقاعة لؿ٩ان هظه الضو٫ وما ًلهىان بإوهام

٣ًىمىا  به مً ؤٞٗا٫ ْاهحن ؤجها في مؿاع ؤلانالح والخدغع، بِىما 

الُت  :ال٣هت الشالشت ؤ٦ضث ما جىنلىا بلُه مً زال٫ ؤلاقاعة بلى ؤلامبًر

الٗاإلاُت التي ٦ؿغث ؤ٤ٞ جى٢٘ اإلاخل٣ي )زاعط الىو(، وحؿببذ ب٨ؿغ 

 صازل الىو( في ال٣هو الشالزت.) ؤ٤ٞ جى٢٘ الصخهُت

: جىا٢ٌ وظهاث الىٓغ بحن الصخهُاث 
 
 زالشا

هظا الىٕى مً اإلاٟاع٢ت مغجبِ بالغئٍت الضازلُت ؤ٦ثر مً  

الخاعظُت؛ ألن ازخالٝ وظهاث الىٓغ ٩ًىن بحن الصخهُاث صازل 

ت التي  ُت الازخالٝ ج٨مً في الاًضولىظُت ال٨ٍٟغ اإلاتن الخ٩اجي، وهٖى
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ُت، ومً زم الغاوي ًخ٣مو الصخهُت ونىتها في جدملها ٧ل شخه

ٞةن جًاص وازخالٝ "ووظهت هٓغها ل٣ًُت مُٗىت؛ ج٣ضًم عئٍتها 

ل اإلاٟاع٢ت
ّ
الظي  (1)"وؤبغػها وؤْهغها للُٗان اإلاىٓىع  الىظهخحن ق٩

 ؾلِ ٖلُه )الؿاعص( الًىء بخٗضص وظهاث هٓغ الغواة.  

اث٠ البىلُٟ  ُٟت ؤؾاؾُت مً ؤهم ْو ىهُت وهىا جخجلى ْو

جخم٨ً الصخهُت مً َغح مىٓىعها "ظه الخ٣ىُت الؿغصًت، ٞٗبر ه

الخام الظي ٌؿهم في حٗضص الغئي، وفي الى٢ذ طاجه ٨ًك٠ مً 

زال٫ اإلاىُى١ اللٟٓي ًٖ ؤػمت ؤو عئٍت ؤو مى٠٢ ججاه الٗالم ؤو 

ال٢ت الغاوي م٘  آلازغ، ٨ًدك٠ ؤو ًشبذ الىعي الٟغصي للصخهُت، ٖو

غئٍت ألاولى جخدى٫ لغئٍت زاهُت مىا٢ًت للغئٍت ، ٞال(0)"الظاث والٗالم

ألاولى، وج٨ك٠ ظاهب زٟي للمخل٣ي، وه٨ظا جخىالض الغئي لدك٩ل 

ؾُمٟىهُت ؾغصًت ملخدمت ومخىاٚمت ومخىاؾ٣ت، لخىيُذ طل٪ هإزظ 

ر ٢ا٫(:  زالزُت بٗىىان )خضَّ

ر قال(  )حدَّ

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 املعارع -5

                                                           
58م مغظ٘ ؾاب٤، ،املفارقت في القطظ السديني العراقيظاؾم، مدمض وهان،  (1)

م ظبر،  (0) داث، مٍغ يت العربيت: رواًت املىاحهت الحػاريت في الرواًت البىليفىهٍٞغ

 
ً
 -الٗلىم ؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت–، مجلت صعاؾاث أضىاث لسليمان فياع همىذحا

 1م، م0229ملخ٤،  36ألاعصن، مج 
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ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

هاع ُذ بالنَّ ٍت، ٢َُل ًٓهُغ ٖلى هُئت ٧لٍب ًدىهَّ َُّ   .. ماث بلضٚت خ

 باللُل ًغمي 
 
ىان وألاحجاعو٢ُل: قبدا  ..ٖلى هىاٞظ ال٣هغ اإلال٩ّيِ الهَّ

مَّ بإطوي ٢ُغاٍث   ..لُلخئظ، ؤمؿ٨جي ٢بل ؤن ؤنل الضاع، نبَّ الؿُّ

غ طهجي وؤمؿ٪ ؾمعي ًٖ ؤلانٛاء  !.. مً ؾاٖتها، جذجَّ

ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ  ــــ

  *البرج -0

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

ــُل
َّ
جي مً خًً ؤّمي، وؤل٣ى بي في ػهؼاهٍت مٓلمٍت َىا٫ الل  .اهتٖز

اُؾها  ...ؤزغظجي بلى عصهٍت.. ال٨الب خغَّ

٢ذ ظ اؤؾٟل البرط، جهكخجي، مؼَّ ََ  ...ؿضي، قغبذ مً صمي ؤلىاَن

ذ ولٟٓذ ؤهٟاؾها ال٨الُب   !ناخىا : جبا! لم ًمْذ.. و ٢ض ُؾمَّ

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 ...امللك -3

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

............ 

....... 

.... 

.. 

. 

خاب بي ٖلى ألٖا  .إلااطا ٌٗغط هظا ال٩لب؟ ٢ُل له : ظغخخه ٧لماٌث عماها طل٪ الهَّ

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ  ـ

 سجً مٗاعضخي الىٓام الخىوسخي بً ٖلي :بغط الغومي*
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ل مباٚذ اجخت ال ج٣دم هٟؿها ٞجإة بك٩بن الصخهُت الى 

بل ًخم ج٣ضًمها بُغ١ مسخلٟت؛ ٣ٞض ج٣ضم  ،صازل اإلاتن الخ٩اجي

الصخهُت هٟؿها، و٢ض ٣ًضمها الؿاعص، ؤو ج٣ضمها شخهُت ؤزغي، 

، ومً زال٫ (1)صخهُت والغاوي ل٪ بالخىاوب بحن الؤو بىاؾُت ٧ل ط

هظا الخىاوب جٓهغ اإلاٟاع٢ت مً زال٫ جٟاوث وظهاث الىٓغ 

ت( بحن الصخهُاث، التي ًيخج ٖنها جىا٢ٌ في  )ألاًضولىظُا ال٨ٍٟغ

 ألاخضار وألاٞٗا٫ التي ج٣ىم بها. 

في هظه الشالزُت هجض خالت مً الخىاوب بحن )الغاوي الٗلُم(  

 ؤن ٦ال الهىجحن لصخو وبحن )الغاوي اإلاكاع٥ ؤو اإلا
 
هاخب(، ٖلما

واخض، مما ؤُٖى ٞسخت إلياٞت هامل جىيُخي حهم )الغاوي( 

ت اإلاخل٣ي به، ٧ي ال جدكدذ ال٨ٟغة )ألاًضولىظُا( الغثِؿُت.  مٗٞغ

وبطا ؤعصها مداًشت ال٣هت مشلما ٞٗل ٞالصًمحر بغوب في   

ولى ًم٨ً ؤن وٗض ال٣هت ألا مىعٞىلىظُت الخ٩اًت العجُبت(، ٦خابه )

هو ؾغصي )بزباعي( بدذ، عوي ٖلى لؿان )عاٍو ٖلُم(؛ ألهه ًسبر 

 مً الخ٩اًاث 
 
ًٖ مٗاعى )ماث بلضٚت خُت( وصاعث خىله ٖضصا

 ًغمي الدجاعة 
 
، ؤو قبدا

 
ل منها: ؤهه ًٓهغ بهىعة ٧لب ؤخُاها وألا٢اٍو

ٖلى ٢هغ الخا٦م؛ بمٗجى ؤهه جدى٫ بلى ؤؾُىعة ٌؿم٘ ٖنها الىاؽ 

خضاولىن خ٩اًاج بت ٍو  ؤهه ًدمل ؤًضولىظُا ٍٚغ
 
ه وؤزباعه، زهىنا

.                    ٖليهم م٘ اهدكاع ؤًضولىظُا الىالء والاهخماء للؿلُت الخا٦مت

. 

                                                           
، 1ٍ، جغظمت: الخ٨غلي، جهاص، عالم الرواًتاهٓغ: عوالن بىعهىٝ وعٍا٫ ؤوعثُلُه،  (1)

 158بٛضاص، م -م، صاع الكاون الش٣اُٞت الٗامت1991
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وهظا الىو م٨خجز بالغمىػ وؤلاقاعاث، منها ؤن الخُت عمؼا

اء وؤلازالم = جىا٢ٌ،   للٞى
 
للخىهت والجىاؾِـ، وال٩لب عمؼا

ب وال خٝى صازل ٧ل مً ًخسُل هُئخه، بِىما مً والكبذ ًبٗض الٖغ

ًىن هظه   )اإلاٗاعى( ًٞغ
 
ًامً بىظىص هظه الصخهُت ٞٗال

 
 
 م٨شٟا

 
الاقاٖت= جىا٢ٌ، والؿم٘ الظي ُنّم وال٣ٗل الظي جذجغ عمؼا

ًٖ جى٠٢ هٟاص ؤًضولىظُا الؿلُت الخا٦مت بلى صازل الصخهُت 

و مهاخب التي جد٩ي، وجدىلذ بظل٪ مً عاوي ٖلُم بلى عاو مكاع٥ ؤ

٨غة ظضًضة مىا٢ًت لؤلولى، وبهظا  ًدمل ؤًضولىظُا ظضًضة ٞو

جهبذ الصخهُت "٨غة )الضًم٣غاَُت( في الؿغص، بط الخدى٫ بغػث ٞ

 
 
 ؤو مى٢ٟا

 
 في نغإ م٘ اإلاى٠٢ اإلا٣ابل، و٦ىدُجت ؤنىجا

 
ًضولىظُا

 
 
لظل٪ ًلٗب الخالٝ بُنهما ٢اٖضة بىلُٟىهُت ًد٤٣ بها ال٩اجب هضٞا

 ًُل٤
 
، (1)"ظخماعي اؾم الضًم٣غاَُت الؿغصًتٖلُه اإلاىهج الا  ظمالُا

خضر لهظه  ٞال٩اجب مداًض، ًخسٟى زل٠ ٢ىإ الغاوي لحروي ما

ا٫ ٦ُٟما قاء.   خإزغ ٍو  الصخهُت ٣ِٞ، واإلاخل٣ي ًخٟاٖل ٍو

هُت، ومً زال٫ لٗبت الًماثغ )ؤها/هى( في ال٣هت الشا 

ضة ج٣ى٫ ؤن نىعها، وألن ال٣اٖ ججؿضث صًم٣غاَُت الؿغص بإظلى

ل٩ل ٞٗل عصة ٞٗل ازخاع ال٩اجب ؤٞٗا٫ مكِىت ج٣ابلها عصة ٞٗل 

يُٟٗت جًامً مٗها اإلاخل٣ي، ٞهىث الغاوي )اإلاكاع٥ ؤو اإلاهاخب( 

 ماإلات حٗغى لها صازل سجً )البرط( هدُجت جدى٫ 
 
ًغوي ؤخضازا

ؤًضولىظُخه اإلاىالُت بلى ؤزغي مٗاعيت، ومً بُنها ؤن ًض الؿلُت 

ؤمه وؤل٣ذ به صازل ظٝى السجً )جىا٢ٌ َالخه مً خًً 

                                                           
، صاع مدمض ٖلي الخامي، جىوـ، جطبيقيت دراساث السرد: في ٖبض الىهاب، الغ٤ُ٢، (1)

 71م
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م٩اوي(، بٗض طل٪ ؤزغظه بلى ؾاخت جدغؾها ال٨الب، ٞنهكذ ظؿمه 

٨غه،  ومؼ٢ذ ظلضه وقغبذ مً صمه، ٧ل طل٪ ألهه ٚحر ؤًضولىظُخه ٞو

 لم ًمذ، وجًامىىا م٘ ال٨الب 
 
بٗض طل٪ ناخىا )ٖامت الىاؽ( جبا

ىظُا الخا٦م التي ؾمذ وحٗبذ مً حٗظًبه؛ ألجهم مخلىزىن بإًضول

 الٓالم، والٓلم ؤنبذ ؤمغ 
 
 باليؿبت لهم.  مٗخاص   ا

وبطا ؤعصها م٣اعبت ال٣هت الشالشت بك٩ل ص٤ُ٢، ًم٨ً ؤن  

ه٣ى٫ ؤجها اخخىث ٖلى م٣ُ٘ نامذ، وهظا اإلا٣ُ٘ ٌكٗل لهُب 

الثم ؤًضولىظُخه التي  اإلاخل٣ي في امالء ٞغاٚاجه بما ًغاه مىاؾب ٍو

ب٣خحن، ٞاإلال٪ ًدؿاء٫ ًٖ ؾبب ٖغط جبىاها بٗض ٢غاءة ال٣هخحن الؿا

ؤخض ٦البه اإلاؿٗىعة )ٖؿ٨غه/ ظىىصه/ خغؾه /خاقِخه(، ٞخإجُه 

ؤلاظابت ؤهه ظغح ب٩لماث طل٪ الهبي اإلاٗاعى، وهىا بقاعة بلى ؤزغ 

 .                                 ال٩لمت التي ٢ض جىىب ًٖ عنانت في بٌٗ ألاخاًحن

ؤن باعة الغاوي ووظهت هٓغه  مً زال٫ هظه الشالزُت ىاخٓال  

ت وجىا٢ًها، ٟٞي ال٣هت  ونىجه جسخل٠ بازخالٝ ؤًضولىظُخه ال٨ٍٟغ

ت ٣ِٞ، بِىما في  ُٟت بزباٍع ألاولى ؾمٗىا نىث عاوي ٣ًىم بْى

ٞ٘ زمً ال٣هت الشاهُت ؾمٗىا نىث عاو مهاخب ؤو مكاع٥ ًض

ث، وفي ال٣هت الشالشت لم وؿم٘ نىث ٛحر جدى٫ ؤًضولىظُخه التي ح

بل ؾمٗىا نىث اإلال٪، الظي  ؛وي الغثِسخي )الصخهُت البُلت(الغا

 .     و٧ل ألانىاث ٖال ٖلى نىث البُل
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 بٗض ٧ىلىهُالي البراصاًم اإلاا

( 
 
 همىطظا

 
 (زالزُت ٢هحرة ظضا

بن الخُغ١ إلابدض يمً الٗلىم ؤلاوؿاهُت وزانت في باب  

ت با زىىلىظُا ال٩ىلىهُالُت( وخالت ما)ؤلا ُّ ل٣هت بٗض ال٩ىلىهُال

 ،
 
 مؿخدضزا

 
، ٌٗض مبدشا

 
 جدضًضا

 
ولم ؤظض َمً جُغ١ ال٣هحرة ظضا

َٗىص طل٪ لٗضة ؤؾباب ٞىُت ؤط٦غ منها: خضازت بلُه ُٞما بدشذ، و 

، ونٛغ حجمها، واهدهاع باعتها، وجماهي اإلا٩ان 
 
ال٣هت ال٣هحرة ظضا

ىبُت(، ويبابُت الصخهُاث وجماهي  بالؼمان )الىخضة ال٨غهَى

لغاوي؛ لظل٪ هجض ظّل الضعاؾاث الش٣اُٞت واإلاا ؤنىاتها م٘ نىث ا

بٗض ٧ىلىهُالُت ٢ض ؾلُذ الًىء ٖلى الغواًت لخجاوػ بىاءها الٟجي 

 ؤمام عئٍت الىا٢ض. وهىا ؤَغح 
 
٧ل هظه اإلاٗى٢اث التي ج٠٣ خاظؼا

ؿغص خُاجه منها حؿائالث ا َو : هل ؤلاوؿان في لخٓت مىجه ًخ٩لم ٦شحر 

م٣ُت؟ وهل  بإص١ جٟانُلها؟ ؤم ًستزلها في ٧لماث مىظؼة وم٨شٟت ٖو

ؤلاوؿان في لخٓت الًٛب ؤو ألالم ؤو في لخٓاث الخغب وال٣خل 

ض ٩ًىن لضًه مؿاخت لُخ٩لم  ّٗبر ٖما ًجى٫ في زاَغهوالدكٍغ مشل  ؟َو

حرها ؾإخاو٫ ؤلاظابت ٖليها ٖبر صعاؾت جُب٣ُُت  هظه الدؿائالث ٚو

ا لخمض الخاجي جدؿم بالب ىلُٟىهُت واإلاا لشالزُت ٢ههُت ٢هحرة ظض 

   بٗض ٧ىلىهُالُت.

ت ما بٗض ال٩ىلىهُالُت خى٫ جإزحر الاؾخٗماع جخمدىع   هٍٓغ

ت والا٢خهاصًت والش٣اُٞت  ُّ الجضًض اإلاٗانغ ٖلى البيُت الاظخماٖ

ًىانل ٞٗله ٦ٗامل مغ٦ؼّي  (البراصاًم ال٩ىلىهُالي)والؿُاؾُت، وؤن 

ت في بلىعة وجهمُم الىعي الخضًض، ختى بٗض اجهُاع ا لضو٫ الاؾخٗماٍع

ال٨الؾ٨ُُت والخضًشت، وهى ما ؤوظض اإلابدض الظي هغوم َغ٢ه ؤال 
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ت(، ومً  -وهى  بزىىلىظُا )ال٩ىلىهُالُت والخالت ما ُّ بٗض ال٩ىلىهُال

ؤبغػ ال٨خاب اإلاىاهًحن إلاا بٗض ال٩ىلىهُالُت ٞغاوـ ٞاهىن )زانت 

 ؤلبحر مُمي )نىع 
 
ة ٦خابه بكغة ؾىصاء، ؤ٢ىٗت بًُاء(؛ وؤًًا

ت والش٣اٞت  ُّ ٠ الهامك
ّ
اإلاؿخَٗمغ واإلاؿخِٗمغ(؛ وهىمي بابا )مً مال

ُاجاعي ق٨غباعحي ؾبُٟا٥ )مً ٦خاب اإلااع٦ؿُت وجٟؿحر  اإلاٗانغة(؛ ٚو

 الش٣اٞت(.

 )١. ١. ط( ؤًٞل الىماطط  
 
وحٗض ال٣هت ال٣هحرة ظضا

وؤهجٗها لضعاؾت اإلاٟاع٢ت بكتى ؤهىاٖها وؤؾالُبها؛ وطل٪ ألؾباب 

غػها ؤجها ٢اثمت في ألاؾاؽ ٖلى مبضؤ الا٢خهاص اللٛىي ٖضًضة مً ؤب

٪( في ٦خابه )اإلاٟاع٢ت ونٟاتها(؛  ٞمً الظي هاصي به )صي. سخي. مٍُى

  ؤزغ بإ٢ل الىؾاثلقغوٍ اإلاٟاع٢ت جد٤ُ٣ ؤبلٜ 
 
، وللمٟاع٢ت جبظًغا

ىجض )ؤهاجى٫ ٞغاوـ( ؤهمُت ؤصبُت ال ج٣ل ًٖ ؤهمُتها ؤلاوؿاهُت ٞ

 بال 
 
بن  :، وؤها ؤ٢ى٫ (1)مٟاع٢ت ٌكبه ٚابت بال َُىع(٣ًى٫: )ِبن ٖاإلاا

 ضون خغوٝ.بألاصب بال مٟاع٢ت ٌكبه ال٨خابت 

زباث ؤهمُت اإلاٟاع٢ت في ال٨خابت ب وتهضٝ هظه الضعاؾت بلى 

، وجىيُذ مضي ال٨شاٞت الضاللُت التي اإلاا بٗض ٧ىلىهُالُت ألاصبُت

 
 
 مغجبُت

 
 ٧امال

 
، ٧ىجها هها

 
بم٣ىلت بالُٚت جدملها ال٣هت ال٣هحرة ظضا

كٗغ واإلاؿغح )زحر ال٨الم ما ٢ل وص٫(؛ ٞهي ال ج٣ل ًٖ الغواًت وال

 بواإلا٣امت... صاللت و 
 
، وؾإزخاع زالزُت )خ٩اًت ال٣ِ قاعة وببضاٖا

 . اإلاسصخي(

                                                           
٪، صي. سخي،  (1)  16، ماملفارقت وضفاتهامٍُى
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) ّيِ ص ِ
ْ
خ

َ
ِ امل

ّ
 الِقط

ُ
ت ًَ ا

َ
 )ِحك

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 ذاث ألاضىل  -5

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

ت جل٪ اللُلت، و واٖضججي ببُتها..  هاجٟخجي.. ػوظها ًغؤؽ ٦خِبت ٖؿ٨ٍغ

 ب
َّ

لُذ ْال
َّ
 حن الٟىاهِـ..لم ؤجغ٥ ؤي شخيِء للهضٞت، حؿل

اث والؿخاثغ، و٢إ ال٨غاسخي وال٩اوؽ والٟىاعاث..  وخحن ونلُذ ج٣ٟضُث الكٞغ

 ووؿُِذ ؤن ؤج٣ٟض ؤنل طاحي..!

ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 وسادة مً أزىاب -0

ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

، ؾمذ ػوظها لجىىص صوعٍت اللُل بغاخت زُٟٟت، واٚخىم 
 
ٗا ٘ ؾَغ مغَّ الهَؼ

 ؾهاصهم وؤحى..

 ًيخٓغ ٧الهضإ..
 
.. مؼمجغا

 
 ًُغ١ الباب وعؤسخي زالزا

إججي جدذ ال ض ٢ُها ؤزىابي..عمذ ظلض اإلااٖؼ ٞىقي ، زبَّ غ.. وجىؾَّ  ؿٍغ

 ٦شحرا ختى ؤٚمٌ ُٖيُه ..
ُ
لخه الؼوظت  ٖىض الباب، ٢بَّ

ــــــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ
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 القط والكالب -3

ــــــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ  ـ

غ.. صاح به؛ اٖخهغ يلىعي، هٕؼ خظاءه، وظظب الجلض مً ٞىقي  ظلـ ٖلى الؿٍغ

ى بهما ٞمي وؤهٟي ..ًدكممهما ٢ِ 
َّ
زمَّ وي٘ خاُٞدُه ٖلُه ..عمى ظىعبُه، ُٚ

ت. . ًغا٣ٞجي، ًل٤ٗ خُىا انب٘ ؾاقي وخُىا بإْاٞغه ًسضف مازغحي الٗاٍع

غُث..  حؿمَّ

ض ٧لبا.. ٧لبْحن ..  بِىما هي جهغر ممؿ٨ت بغؤؽ ػوظها الى نضعها : اٍع

اٞظة .. ُذ اللُلت مخجمضا ؤؾمٗها ج٣ى٫ : اعم ال٣ِ اإلاسصخيَّ مً الىَّ ِْ ًَّ  و٢

ــــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 طاث ألانى٫  -1

اًىاه بطا ؤعصها صعاؾت هظا الىو مً وظهت هٓغ مسخل  ٟت، ٖو

 ابه جلىهذبٛت ما بٗض ٧ىلىهُالُت ٢ض نمً ػواًاه اإلآلمت، ؾىجض 

ْال٫ الىو، لظل٪ لً ًخم الخٗامل مٗه بؿُدُت؛ بل ؾ٨ُٟ٪ ومً 

 زم ًخم ججمُٗه بهىعجه النهاثُت.

 :
 
 اع٢ت بحن ٖخبت الٗىىان والخاجمتاإلاٟؤوال

 ؾىجض مٟغصة          
 
ا )طاث(  بن ٖخبت الٗىىان بٗض ج٨ُ٨ٟها لٍٛى

وجمشل )ألاها( ب٩ل ؤَُاٞها )ؤلاوؿاهُت/ الضًيُت/ الٗغ٢ُت/ 

الجٛغاُٞت...(، ومٟغصة )ألانى٫( التي جًغب صاللتها ختى جهل بلى 

غ بها.
َ
از َٟ ًُ سُت مً خًاعة وجغار ومٟازغ   الجظوع الخاٍع
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ؤما الخاجمت )وؿِذ ؤن ؤج٣ٟض ؤنل طاحي( حكحر بلى ٣ٞضان  

ت، واهضزاعها م ٘ مغوع الؼمً، مما ٌٗجي ؤن الصخهُت الظاث والهٍى

حٗاوي مً ه٣و في هٓغتها لىٟؿها، وقٗىعها بالعجؼ، وطل٪ ال ٌٗجي 

، ول٨ً )اليؿُان( هى ما 
 
سُا ؤجها مٟخ٣ضة لؤلنل؛ بل هي مإنلت جاٍع

 ؤونلها بلى ما هي ٖلُه آلان. 

واإلاٟاع٢ت بحن ٖخبت الٗىىان والخاجمت مٟاع٢ت لُٟٓت  

  نػ، جد٣٣ذ خحبامخُا
ُ
ِلَب اإلابخضؤ في الٗىىان )طاث( بلى زبر في ٢

الخاجمت )طاحي(، والخبر في الٗىىان )ألانى٫( بلى مبخضؤ في الخاجمت 

)ؤنل(، مما هخج ٖىه اه٣الب صاللي جغ٦ُبي بُنهما )ؤي الٗىىان 

 والخاجمت(. 

 :
 
 مٟاع٢ت الصخهُتزاهُا

بن الىو ٢اثم ٖلى زالر شخهُاث ؤؾاؾُت مخىا٢ًت  

وظت+ ػوظها )٢اثض ال٨خِبت(+ألاها الؿاعصة(، ولخىيُذ ومخٟاوجت )الؼ 

 َبُٗت الخىا٢ٌ ؾخ٣ؿم الصخهُاث بلى ما ًلي:  

 البُل )مٟخ٣ض طاجه(.  طاث ألانى٫  -

ػوظها ٢اثض ال٨خِبت؛ ٞهي ا٦دؿبذ الخؿب  طاث ألانى٫  -

واليؿب مً ػوظها، وػوظها ا٦دؿب الخؿب واليؿب مً مىهبه 

ل بلُه مً زال٫ هٓام الضولت الخا٦مت ووُْٟخه، وهظا اإلاىهب ون

 التي جيخ٣ي عظاالتها بض٢ت...

 ٢اثض ال٨خِبت، في اإلاغجبت واإلاىهب.  ألاها الؿاعصة )البُل(  -
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وهظا الخىا٢ٌ )اإلاٟاع٢ت( بحن الصخهُاث، ؤزغي الىو  

ّغ، ومً زم ٧ان  ،بالؿغص الخ٩اجي مً صعاما وؤخضار وزل٤ خالت ٦ّغ ٞو

حر( الظي ؾُدحي الىو بخٗضص بمشابت )اإلاض/الجؼع(  ؤو )الكه٤ُ/الٞؼ

الجه.    ٢غاءاجه وجإٍو

ومً زال٫ جدب٘ اإلاٟاع٢ت الىهُت وؤهىاٖها ًم٨ً بٖاصة  

جغ٦ُب الىو وججمُٗه باَمئىان؛ ٞالىو ًمشل خالت مً الخىا٢ٌ 

ش وألانل، ٞالُٝغ ألاو٫  حن ٚحر مخ٩اٞئحن في ال٣ىة وفي الخاٍع بحن َٞغ

بلٛذ مً ال٣ىة والبإؽ ؾدب٣ى ٖاظؼة  )ألاهٓمت الٛغبُت( مهما

ويُٟٗت؛ ألن ٢ىتها ا٦دؿبتها بةعهابها وهُمىتها، ولِـ بالخ٤ 

والٗضالت، ٞشٛغاتها ّٖغتها )ألاها اإلاًُهضة( بمجغص مداولتها اؾترظإ 

سها وج٣ٟض ٧ل ما ًدُِ بها بك٩ل صخُذ مً مُُٗاث الخُاة  جاٍع

    ٣ُ٣ُت للىو ٦ما ًلي: ، ٞالهىعة الخاإلااصًت بدضازتها وزىبها الجضًض

 .٢اثض ال٨خِبت = الىٓام الخا٦م

 وؾ٩اجها. ضهُتالؼوظت = الضولت اإلا

 ألاها الؿاعصة = الكغ١ اإلاًُهض .

 وؾاصة مً ؤزىاب -0

بن مٟاع٢ت الخضر ج٣ىم ٖلى مبضؤ زل٤ خالت مً الضهكت  

٤ مؿاع  والٛغابت لضي ال٣اعت الظي ًُمئن بلى ؤن ألاخضار حؿحر ٞو

 ٌٛحج نها ٞجإة جسُبمٗحن، ول٨
 
 خاصا

 
ر مجغي ى٢ٗاجه وجإزظ اوُٗاٞا

  جخد٤٣الخضر، و 
 
خحن ججغي ألاخضار ٖلى  -الخضر اع٢تمٟ-ؤًًا

الى٣ٌُ مما هى مىخٓغ باَمئىان مً لضن الطخُت التي ججهل خايغ 
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اتها وآمالها زُُها، وجسُب جى٢ٗ ألاخضار ومؿخ٣بلها، ٞترجب٪

 ج٩ىن شخهُت ؛ ٞالطخوعٚباتها خحن ج٨دك٠ الخ٣ُ٣ت
 
ُت ٚالبا

 الخ٩اجي، ٦ما في هظا الىو.  ٞاٖلت في اإلاتن

في ال٣هت ألاولى اَمإهذ الطخُت ل٩ل ما ًدُِ بها، ول٨ً  

زابذ جى٢ٗاتها )اه٨ؿغ ؤ٤ٞ الخى٢٘( خحن ٖاص الؼوط بلى مجزله، مما 

زل٤ خالت ايُغاب واعجبا٥ للصخهُاث، ومٟاع٢ت الخضر ٧ان لها 

٘ ب٣ًا ٕ الىو الضازلي، ٞاإلاخل٣ي ٖاف ما ٖاقخه صوع ٞاٖل في حؿَغ

وجىجغه ال ٣ًل ًٖ جىجغها وايُغابها، هظا مً الىاخُت  ،الطخُت

الؿُدُت، ؤما مً الىاخُت الٗم٣ُت التي اهخهجىاها إلاٗاًىت الىو مً 

وظهت هٓغ )ما بٗض ٧ىلىهُالُت(، ًمشل اإلاكهض الؿاب٤ خالت الٗالم 

ُٝغ وؤلاعهاب؛ ٞٗىض اهٟالث بإ٦مله زال٫ هظه ألاًام، وهي خالت الخ

ىض ازخُاع الغظل ٚحر اإلاىاؾب  ال٣بًت ألامىُت )الترادي ألامجي(، ٖو

أل٦ثر اإلاىانب خؿاؾُت، جيكِ الخالًا الىاثمت مً ؤصخاب ال٨ٟغ 

 –اإلاخُٝغ 
 
في )الضو٫ الٛغبُت( التي ؤزظث ٖلى ٖاج٣ها  -زهىنا

ض مً ؤجها جيكُه  ال حٗلم صون وعي منها ، وهيمداعبت ؤلاعهاب وجٍؼ

ٗالُخه باهًمام الٗضًض ممً ًغوا ؤجهم مًُهضًً  ٢ىجه ٞو

٤ ومهمكحن ومٓلىمحن ؛ ٞدالت الترادي جبٗتها ٢بًت ؤمىُت ٞو

ت مً الىو( مىٗذ خضور ٧اعزت مد٣٣ت،  مُُٗاث ٚاثبت )مدظٞو

ول٨ً ال٩اعزت الخ٣ُ٣ُت و٢ٗذ ٖلى عؤؽ )ابً ألانى٫( الظي ازخبئ 

ُى عؤؾه ٧الىٗامت التي صٞىذ ع   ًٖ الضٞإ، ٚو
 
اؾها في التراب ٖاظؼا

 ومىاظهت الىا٢٘.

 مً  
 
وهىا ْهغ صوع الضولت )الؼوظت(، و٧ان ؤ٦ثر ويىخا

الىو ألاو٫؛ ٞالضولت اإلاضهُت الضًم٣غاَُت جدخًً في صازلها ٧ل مً 

ىض و٢ٕى الٟإؽ بالغؤؽ   وبداظت بلى ملجئ، ٖو
 
اظؼا  ٖو

 
جغاه يُٟٗا
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ّبل الىٓ
َ
٣

ُ
ام الخا٦م )الؼوط( لهجماجه )خضور ٖملُاث بعهابُت( ج

 )ال٣ِ( الظي ًمشل 
 
هغ ؤًًا ده واتهاماجه ختى ٌكٟي ٚلُله، ْو وججٍغ

الُٝغ الشالض اإلاؿخُٟض ألا٦بر مً هظه الجزاٖاث والهغاٖاث الظي 

 ؤمام هاْغ )الىٓام/ ال٣ىي الٗاإلاُت( ٞى١ 
 
غ الٗحن مغجاخا ًىام ٢ٍغ

 له.   
 
 ؤعى )ؤزىاب( اٚخهبها ولِؿذ مل٩ا

 ِ وال٨البال٣ -3

 للبىاء الضعامي ال٣اثم ٖلى  
 
ًم٨ً ؤن ٩ًىن هظا الىو مخمما

ظهل الصخهُت بد٣ُ٣ت ألامىع مً خىلها، ومً زم ظهلها بمهحرها 

)مٟاع٢ت صعامُت(؛ ٞبِىما هى مسخبئ ًيخٓغ لخٓت الٟغط للٟغاع بجلضه، 

خضزذ ؤمىع ال ًٟهمها ؤو جٓاهغ بٗضم ٞهمه لها، ؤو٫ هظه ألاخضار 

ض  ؤن الؼوط  ٘ الجلض وظلـ ٞى٢ه  ولم ًغاه، و٢ى٫ الؼوظت )ؤٍع ٞع

َ٘ اإلاكهض ٖىض هظا 
ُِ
ُ
...٧لبحن/ اعم ال٣ِ اإلاسصخي(، ومً زم ٢

 
٧لبا

٨مل الخ٩اًت بما  ، ٍو
 
 اإلاجا٫ للمخل٣ي ؤن ٩ًىن ٞاٖال

 
الخض، جاع٧ا

 ًىاؾب وظهت هٓغه )عئٍخه( إلاا ًم٨ً ؤن ًدضر بٗض طل٪... 

ال٣غاءة الٗم٣ُت ج٣ى٫ بإن هظا مً الىاخُت الؿُدُت، ؤما  

الؼوط )الىٓام الخا٦م( ٌٗامل الكغ١ ب٩ل اؾخد٣اع واؾخٗباص، 

 جدذ ؤ٢ضامه، واإلاكغ١ 
 
جٗل ؾ٩اهه ٖبُضا ِٞؿغ١ زحراجه، ٍو

باليؿبت له ٖباعة ًٖ م٨ب هٟاًاث إلاسلٟاجه، ومؿتهل٪ إلاىخجاجه... 

والُٝغ الشالض )ال٣ِ( ال ًّٟىِث مشل هظه الٟغنت، لِكاع٥ باألطي 

٣خىو ٚىُمخه، ؤما الؼوظت )الضولت( جُلب مً ػوظها )الىٓام  ٍو

غ )بقاعة  غ لها ٧لب ؤو ٧لبحن مشل اإلاسخبئ ؤؾٟل الؿٍغ الخا٦م( ؤن ًٞى

لًغوعة الاؾخٟاصة مً الخجغبت الىاجخت م٘ ال٩لب ألاو٫( لخخمخ٘ 
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وجىٗم بالغزاء اإلااصي والا٢خهاصي ٖلى ْهىع اإلاهمكحن، بياٞت 

لكغا٦ت م٘ الُٝغ الشالض )ال٣ِ( الظي ال لغئٍتها بًغوعة ٌٞ ا

، وهظا ما لىخذ به بٌٗ 
 
 ؤم آظال

 
ٞاثضة مىه )مسصخي( ٖاظال

 ألاهٓمت ألاوعبُت في آلاوهت ألازحرة.     
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بت الكُغهج)زالزُت في ٢غاءة   (اٖل

 

ج
ْ
َره

ْ
ط

ّ
ِش

ْ
ِعبت ال

َ
  ال

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـ

ِبي -5
ْ
ل
َ
ق ق

ّ
 حَعل

ــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

ى ٖلى ؾُذ بِخه، عآها، حؿخدّم ظمُلت اإلاىٓغ ٞاجىت. ؤعؾل 
ّ

غه وجمصخ ٢ام ًٖ ؾٍغ

 ؿضها ؾٟىا ومغا٦ب ..ُٖيُه ، هثرْث ظ

 لخٓتها، عمى بدظاثه ٧ي ًجز٫ ًغاها، ٌؿترظٗه ..صزل ٖليها،

 ٧اهذ َاهغة.. -

اعث خمامت.. ذ َو  ٖٞؼ

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ  ـ

ل -0
َ
ُحل

ْ
َباج َوال ًْ ِدّ

ْ
 ِفي ال

ــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 مغَّ ألاؾمغ ٧ال٣مغ؛ ؤٚل٣ذ هاصثت هاٞظتها اإلاُلت ٖلى الؼ٢ا١ .

 ظلؿذ جدغ٥ ؾا٢يها . اعحكٟذ ما جب٣ى مً ٢هىتها .

غاتها في صزان ؾُجاعتها .  هٟشذ ٞػ
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 . لم ج٨خئب . لم جطخ٪ .ؤمؿ٨ذ نىعجه ، مؼ٢تها 

 خحن صاؾتها ب٣ضمها؛ ؾمٗذ َغ٢ا بالباب..

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

ل -3
ْ
ِكف

ْ
ت ال  ُرْوِميَّ

ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

لت. جل٣ي بالغقاء والؿُل. 
َّ
هغبذ مً الخلبت ، ٞإظاءها الُٗل بلى بئر مُٗ

ْدِتَها الغقاء.. جضّوِي نغزتها ؛ جغججُّ لها الغ٢ٗت. 
َ
اَصاَها ِمً ج

َ
حسخبه عوٍضا عوٍضا. ه

 ًجٟل الخهان ..

ُل، ًخضخغط عؤؽ اإلال٨ت..!  بالؿَّ

ــــ ـــ ـــ ــــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 حٗل٤ ٢لبي  -1

ت م٨شٟت، ًم٨ً صعاؾتها في   في هظا الىو مكاهض مدظٞو

ت مؿب٣ت بمً  مًماع )اإلاكهض الٛاثب(؛ ٞبُل الخ٩اًت ٖلى مٗٞغ

صٞٗه للهٗىص بلى  ًغا٢ب، ولها م٩ان صازل ٣ٖله الباًَ، وطل٪ ما

ؾُذ اإلاجز٫ ٞىع اؾد٣ُاْه مً الىىم، ؤما اإلاكهض آلازغ اإلادظٝو هى 

ؤن البُل ٖىضما قاهض اإلاىٓغ صزل في خالت ايُغاب هٟسخي صٞٗه 

لغمي خظاءه واؾترظاٖه في طاث اللخٓت؛ وهظا ما ظٗل اإلاخل٣ي 

ًدؿاء٫ ًٖ الضاٞ٘ لغئٍتها ًٖ ٢غب وهى ًغي جٟانُلها بض٢ت ًٖ 

ظابت، ًا٦ض خضور مٟاع٢ت عوماوؿُت مبيُت بض اإلاخل٣ي ًٖ بٗض؟ وبد

ٖلى الٗالم الىهمي، وجد٤٣ طل٪ خحن صزل ٖليها ووظضها َاهغة؛ 
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ها هى  ٖؼ ؤي في خالت مىا٢ًت إلاا ؤوخذ به خحن قاهضها ًٖ بٗض، ٞو

الظي صٞ٘ الخمامت للُحران، وخُنها جد٤٣ اإلاكهض الٛاثب ألازحر وهى 

غه  اؾد٣ُاْه مً الىىم؛ ٞالبُل . ؤلم ٌٛاصع ؾٍغ
 
 نال

٧ل ما ؾب٤ ٌكحر بلى م٣هضًت اإلابضٕ ناخب هظا الىو؛  

م٨ً ازخهاعها بإهه ؤعاص ؤن ٣ًى٫ للمخل٣ي: ال جد٨م ٖلى ألاقُاء  ٍو

وألاشخام بٗحن البهغ، بل ٖلُ٪ بالبهحرة، ختى لى ظاءج٪ في 

ٟت وجىاصًه، ا٦دك٠  حر قٍغ ه ٚو مىام٪، ٞالٟخاة التي ًْ ؤجها حٍٛغ

ُٟٟت، والبهحرة ظاءجه في مىامه.   ؤجها َ  اهغة ٖو

 في الضًباط والخلل -0

غاُٞت لبُلت الخ٩اًت؛   ٖىىان الىو ٌكحر بلى نىعة ٞىجٚى

تها، مغجضًت زىب متهض٫ ميؿض٫ ٖلى  ٞهي ج٠٣ مخإملت ؤمام  قٞغ

 ظؿٍض مخٗب ٚحر مؿخ٣ُم في و٢ٟخه. 

ق٩الُت جسو اؾىاص بوالجملت الاؾتهاللُت ْهغ ٞيها   

َه الدكبالدكب ظابت بغؤَي ُه بلى ال٣مغ ؤم بلى ألاؾمغ؟ وؤلا ُه، هل وّظِ

 ؤهه مً الىاخُت البالُٚت ًجب ؤن ًىظض عابُ
 
 مكتر٧ ا

 
بحن اإلاكبه  ا

 ٢ض ٌكىه اإلاٗجى.
 
اخا حر طل٪ ٌٗض اهٍؼ ، ٚو

 
  واإلاكبه به لى مجاػا

 وبىاء  ٖلى طل٪ ال ًىظض عابُ 
 
طا ٧ان ببحن اإلاكبه واإلاكبه به  ا

ألاؾمغ ٧ال٣مغ(، بل بن اإلا٣هىص بهظا الدكبُه ؤن )مغوع اإلا٣هىص: )

ت اهخٓاع ْهىعه  ت اإلاغوع، ولٖى ألاؾمغ ٦مغوع ال٣مغ( ٦ىاًت ًٖ ؾٖغ

 ؤزغي؛ ٞال٣مغ ًٓهغ مغة واخضة بهُئخه اإلا٨خملت، وال٣مغ في الىو 
 
مغة

( ل٩ل ما ًٓهغ في ْلماث الخُاة، ٦ٗال٢اث ٖابغة، 
 
 ؾلبُا

 
٧ان )عمؼا
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ٗت جٟ ٙغ خاالث ال٨بذ ؤلاوؿاهُت، وخب ٚحر خ٣ُ٣ي، وهؼواث ؾَغ

؛ ٞبٗض ازخٟاء )ال٣مغ( ظلؿذ جدغ٥ 
 
وهظا ما ؾإوضخه الخ٣ا

 ؾا٢يها صاللت ٖلى الطجغ واإلالل، واعحكٟذ ٢هىتها ٧ي حُٗنها ٖلى

مغة ؤزغي، وهٟشذ صزاجها صاللت ٖلى ال مباالتها؛ ٣ٞغعث ؤن  هخٓاع الا 

متها في مسُلتها وجضوؽ جشىع ٖلى هظه الخا٫ وجمؼ١ نىعجه التي عؾ

م٨ً عؾم  ... ُٞغ١ الباب. ٍو
 
 مٛاًغا

 
، وههجا

 
 ظضًضا

 
ٖليها لخبضؤ مكىاعا

 مٗاصلت جىضر الىو بإ٦مله ٦ما ًلي: 

ت وج٩ىن زاَٟت  الٗال٢اث الٗابغة والجزواث = جضزل مً الكٞغ

ٗت )٧ال٣مغ(  .وؾَغ

ئت   .الٗال٢اث الخ٣ُ٣ُت= جضزل مً الباب، وج٩ىن ناص٢ت وظٍغ

ُغ١ ألابىاب.ب ٖىض
ُ
اث.. ج  ٚال١ الكٞغ

 عومُت ال٨ٟل -3

ألاولى جىام ؤصبي م٘ ٢ى٫  :قهض الىو خالخان مً الخىام 

 امغت ال٣ِـ: 

 الخــكا 
ُ
ـُِت

ّ
 الُٗىـحِن م٨

ُ
ت ــْٟل           حجاٍػ

َ
 ال٨

ُ
ــت ُّ ِٝ عوم غا  ألَا

ُ
ت َُّ  ٖغا٢ـ

ْدتِ ٢غآوي ؤما الشاهُت جىام 
َ
َىاَصاَها ِمً ج

َ
َها م٘ ٢ىله حٗالى: )ٞ

ا(  ْدَخِ٪ َؾِغًٍّ
َ
ِ٪ ج َل َعبُّ َٗ ْض َظ

َ
ْدَؼِوي ٢

َ
 ج

َّ
ال

َ
م: ؤ  [04]مٍغ

في الخالخحن خضر مٟاع٢ت هاججت ًٖ الخىام ألاصبي  

اح ا٣غآويوال  نلي والىو الجضًض؛لضاللي بحن الىو ألا ؛ وطل٪ باالهٍؼ
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اح خحن حٛؼ٫ امغت ٢ِـ بمٗكى٢خه  جد٤٣ٟٞي ٖخبت الٗىىان  الاهٍؼ

 
ّ
٠ اإلابضٕ طل٪ في ؾُا١ الاجهُاع والخٝى والهغب، وظمالها، بِىما ْو

م ٖليها الؿالم، ول٨ً في  ٣غآويؤما الىو ال ألانلي ظاء لُمإهِىت مٍغ

 . ب و الخٝى  الىو الجضًض خحن هاصاها الخبل بٗض في هٟؿها الٖغ

  
ُ
١، ؤما بطا حٗاملىا م٘ الىو ٟاعِ هظا مً هاخُت الخىام اإلا

ُت، ٞاألها الؿاع  بل جه٠  ؛صة ال جخٛؼ٫ بالٟخاةباؾخ٣اللُت مىيٖى

خالتها ال٣ل٣ت مً زال٫ ج٨ش٠ُ ألاٞٗا٫ طاث الضاللت الؿلبُت  و٦ثرتها 

)هغبذ، ٞاظإها، جل٣ي، حسخب، هاصاها، جضوي، جغجج، ًجٟل، 

في بىاء ؤلا٣ًإ الضازلي  باعػ  ًخضخغط( وهظا الخ٨ش٠ُ ٧ان له صوع 

ّٟ  ع خالت الٟخاة التي صٞٗذ زمً ظمالها خحنللىو؛ ٞهىَّ  ذ مىاب٘ ظ

حن خُاتها، وطل٪ لخؿض مَ  ً خىلها لها، وجدغف اإلاخىخكحن البكٍغ

بها، و٦ُض ؤٖضائها مً بىاث ظلضتها )ؤي اليؿاء( اللىاحي ظٗلً 

 ٖنها. 
 
ساٝ وحهغب بُٗضا  الخهان الظي ظاء به ٞاعؽ ؤخالمها ًطج ٍو

  
 
 ق٩لُا

 
وبطا عبُىا ظمُ٘ ال٣هو ببًٗها هجض جغابُا

 بُنها، و 
 
 هظا الترابِ ًم٨ً جلخُهه ٦ما ًلي: وصاللُا

مشالن جُاعان مخىا٢ًان.  -1  ٧ل ٢هت لها بُالن ط٦غ وؤهثى، ٍو

 الشالر ٢هو زخمذ باه٨ؿاع ؤخض ألابُا٫. -0

ظمُ٘ ال٣هو ٧اهذ ألاها )ٖالم الؿاعص( مىا٢ًت لآلزغ )مجخمٗه  -3

 اإلادُِ به( مً هاخُت الغئٍت ووظهت الىٓغ. 

ً ايُغاب هٟسخي هدُجت الخٝى ؤو ظمُ٘ ألابُا٫ ٌٗاهىن م -4

 الجهل بالىا٢٘ وجدضًاجه. 
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ت -5  ..          بضؤث بجملت ٞٗلُت وزخمذ بظل٪، مما ٌٗجي الاؾخمغاٍع

٦ؿغ ؤ٤ٞ جى٢٘ الصخهُاث صازل الىو ألاصبي، مما هجم ٖىه  -6

  ..    نضمت للصخهُت )صازل الىو( ونضمت للمخل٣ي )زاعط الىو(

 .:                              بب٣ٗت مدضصةالًٟاء اإلا٩اوي مدهىع  -7

  ..                    ال٣هت ألاولى مجز٫  -ؤ

 ..                                   ال٣هت الشاهُت حجغة -ب

ال٣هت الشالشت ؤعى زالء هغبذ بليها البُلت ٖىض ٞىهت بئر  -ط

 مجهىلت. 

الؿُدُت  وهظا الخدضًض للًٟاء اإلا٩اوي ٧ان مً الىاخُت 

٣ِٞ، ؤما الىاخُت الٗم٣ُت )الٗامىصًت( مىا٢ًت لظل٪، ٞالًٟاء 

.
 
 واؾ٘ ظضا
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 بحن الىا٢ُٗت الجضًضة والغوماوؿُت الخ٣لُضًت

  ُتزالزفي ٢غاءة )
 
 (٢هحرة ظضا

 زال٫  
 
مً بحن ؤبغػ الخغ٧اث التي وكإث في ٞغوؿا وجدضًضا

( وهي الىه٠ الشاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ، الخغ٦ت )الىا٢ُٗت

غ ألاقُاء والٗال٢اث ؤلاوؿاهُت، بهىعة واضخت  ٗجى بخهٍى
ُ
خغ٦ت ح

غ   بخهٍى
 
ٗجى ؤًًا

ُ
٦ما هي ٖلُه في الٗالم الخ٣ُ٣ي الىا٢عي، وح

ا ؤو الغوماوؿُت،  الجىهغ الضازلي لؤلقُاء، ولِـ الجىىح بلى الٟاهخاٍػ

الٟاقلت، وبضاًاث خ٨م  1848وجمخض ٞترة الىا٢ُٗت بحن زىعة ماعؽ 

، ول٨ً هظا ال ٌٗجي 1892بلى  1852، ؤي خىالي مً (1)بؿماع٥

اهضزاعها؛ ألن الىا٢٘ الٗغبي ًٟغى هٟؿه ٖلى الؿاخت ألاصبُت هدُجت 

ألاخضار اإلاخإػمت التي حٗاٌكها اإلاى٣ُت مما ًمهض لٓهىع خغ٦ت وا٢ُٗت 

 خضازُت ٖغبُت اإلايكإ هظه اإلاغة. 

                                                           
ل  1ؤوجى بصواعص لُىبىلض ٞىن بؿماع٥: مً مىالُض  (1) ش  1815ؤبٍغ  32، وجىفي بخاٍع

بغوؾُا ؤإلااوي قٛل مىهب عثِـ وػعاء ممل٨ت  -عظل صولت وؾُاسخي بغوسخي  1898ًىلُى 

، وؤقٝغ ٖلى جىخُض الىالًاث ألاإلااهُت وجإؾِـ ؤلامبراَىعٍت 1892و 1860بحن ٖامي 

ألاإلااهُت ؤو ما ٌؿمى بـ "الغاًش ألاإلااوي الشاوي"، وؤنبذ ؤو٫ مؿدكاع لها بٗض ٢ُامها في ٖام 

خه للغاًش 1892، ختى ٖؼله ُٞلهلم الشاوي ٖام 1871 ، ولضوعه الهام زال٫ مؿدكاٍع

زغث ؤ٩ٞاعه ٖلى الؿُاؾت الضازلُت والخاعظُت ألإلااهُا في جهاًت ال٣غن الخاؾ٘ ألاإلااوي ؤ

اجه، اجسظه ال٣ىمُىن  ٖكغ، لظا ٖٝغ بؿماع٥ بل٣ب "اإلاؿدكاع الخضًضي". بٗض ٞو

ألاإلاان بُلهم ال٣ىمي، ٦ما ؤقاص اإلااعزىن بضوعه ٦غظل صولت ؾاهم في الىخضة 

اّ ٖلى الؿالم في ؤوعوبا في ؾبُٗيُاث ألاإلااهُت، واؾخسضم ؾُاؾت جىاػن ال٣ىي للخٟ

 وزماهُيُاث ال٣غن الخاؾ٘ ٖكغ.
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م مً الخالٞاث اإلاىظىصة بحن ؤصباء جل٪   لى الٚغ الٟترة، ٖو

غ الخُاة  بت واخضة ججمٗهم، وهي انغاعهم ٖلى جهٍى ٧اهذ هىا٥ ٚع

: (٣ُٞFontaneى٫ )ٞىهخاهه( ) -ب٩ل وا٢ُٗت-في ٦خاباتهم ٦ما هي 

 .(الىا٢ُٗت هي او٩ٗاؽ للخُاة الخ٣ُ٣ُت)

هم )ؤوجى لىصُٞج( )   ( إلاٟهىم الىا٢ُٗت Otto Ludwigٞو

ض ؤن حٗبر ًٖ ٖالم الىا٢ُٗت ج)مىا٢ٌ لــ)ٞىهخاهه( ٞـهى ًغي ؤن  ٍغ

ج٩ىن ُٞه الٗال٢اث ؤوضر مما هي ٖلُه في الٗالم الخ٣ُ٣ي، وال بض 

، وهظا ما ٢ام به اإلابضٕ (مً ؤن حٗبر ًٖ الجىهغ الضازلي لؤلقُاء

 الخىوسخي خمض الخاجي في )ػهغة الكام ألازحرة(. 

 ()زهرة الشام ألاخيرة 

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 !..ًا بشر -5

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

،
َ
  ألاوالص الظًً ًمكىن ٖلى الشلج خٟاة

 ونغازهم ًمّؼ١ِ ألاخكاء وألاظىاء،

 !.. ٖىض جهاًاث الخضوص، لً ٩ًىهىا ٚغباء بن ٖاصوا بلُه

ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ــ

 الطريق الىعرة -0

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

ت جٟخِل، ٍَّ   في ٧ّل ٦ُلى متر، ًخى٠٢ الغظل وؤوالصه ٖىض صوع

مغُّ الب٣ُتًمىث وا  ..خض، ٍو

  ٞغخىا في آزغ اإلاىٗغط، إلادىا قُىزا بجبهاث ويِئت،

خحن، ٖلى مؿاعب اإلاخاهت اإلاىنضة
ّ
ً ، بةًماءة مً مؿل ىن الٗابٍغ

ُّ
ُضل ًَ.. 
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ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ   ــ

3-  
ُ
 مرآة

ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ  ـــ

 ..باإلاضًىت، ٣ٞض ٧لَّ ؤوالصه

مـ، بؼع٢خه التي ج٨ك٠ الالشخيء، ب للكَّ   ؤمام الؼُّظاط اإلاؿخٖى

  ٣ًلُب الغظُل الىعصة بُضًه، ٌٗاوص مؿ٨ها، وال جُُٗه ،

.. ٞى١ ٧ل ال٣بىع؟
َ
 ٠ُ٦ لها ؤن جبضَو ػهغة

إحي الُل٤ مً  ..الىـــىاٞظ الٗالُت.. حؿبذ الىعصة في صماثه ٍو

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

 !..ًا بكغ -1

)ػهغة الكام ألازحرة( بلى  شالزُتًإزظها الٗىىان الغثِسخي لل 

زت، ه ألاخضار الؿغصًت لل٣هو الشالُٞالخحز اإلا٩اوي الظي ججغي 

ـَ الٗىىان خا َ
٨ َٖ ت التي حٗو ِكها )الكام( لت وا٢ُٗت وهي اإلاإؾاٍو

َخَج ٖنها ب٣اء ػهغة واخضة ٣ِٞ في خحز م٩اوي واؾ٘، طو جغبت 
َ
 ه

 
ًىمُا

ت.  زهبت، وؤعى مباع٦ت، ومُاه واٞع

ُت ألاولى )ًا بكغ!..( ًدمل في َُاجه   ؤّما ٖىىان ال٣هت الٟٖغ

الجهِسخي و صالالث ٖم٣ُت مغجبُت بالٗىىان الغث  ، جإٍو
 
٦إهه ظاء ما٦ضا

 للبُٗض، وهىا بقاعة بلى ُبٗض ٞله، 
 
ؿخسضم ٖاصة

ُ
إصاة الىضاء )ًا( ح

ؤلاوؿاهُت ًٖ الكام، ٞخدىلذ مً م٩ان آمً ًإجُه الؿُاح مً ٧ل 

ن الظًً ًم٨ً ن وؤلاعهابححنىب وخضب، بلى م٩ان ًُإه اإلاخُٞغ

ٗىىان الٟغعي ونٟهم ببٗضهم ًٖ ؤلاوؿاهُت؛ ٞالٗىىان الغثِسخي وال

 .  مىظىصة ومخد٣٣تألاو٫ مشال خالت وا٢ُٗت 
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ىض الضزى٫ بلى اإلاتن الخ٩اجي، ال هجض خالت جمُحز ظيسخي   ٖو

بحن )الظ٧ىع( و)ؤلاهار(، وطل٪ ألن )ؤلاهار( جم ازتزا٫ خالتهً في 

الٗىىان )الؼهغة ألازحرة(؛ ٞاألطي الظي ٌٗاهُه )ألاوالص( ال ٣ًل ّٖما 

 مٗاهاتهً ججاوػث مٗاهتهم. ٖاهخه )ؤلاهار( بل 

  والىو ًمشل نىعة هاصع  
 
 ،ما هجضها في ٢هت ٢هحرة ظضا

وهي نىعة قمُت ونُٟت ؾمُٗت جمشُلُت ٖاَُٟت، ولؤلؾ٠ هظه 

الهىعة )وا٢ُٗت( ٌٗاوي منها ٧ل مً هم بالكام؛ ٞاألوالص ٌؿحرون 

ٖلى الشلج، ٌٗاهىن مً قضة البروصة، وال ٌٗلمىن ما ًىظض ؤؾٟل 

ُٗذ ؤخكائهم هظه الشلى 
ُ
ط مً حجاعة وػظاط وؤقىا٥ وؤلٛام... و٢

-هدُجت ألالم والًٛب، وألاظىاء جمؼ٢ذ بحن ال٣ىي الٗاإلاُت اإلاهُمىت 

ب بخهُٟت خؿاباتها ٖلى خؿاب هاالء  -بذجت هظا الهغار التي جٚغ

٣هم ؾاثغون، ببراالٗؼ٫، وألاوالص  تهم هاعبىن، ًٖ ءما ػالىا في ٍَغ

 خُاتهم باخشىن، وفي ؤخال 
 
مهم هاثمىن، مخجهحن هدى الخضوص بدشا

 ما، خحن ٨ًبرون ؾُٗىصون بلى ؤعيهم 
 
ًٖ مسغط، ول٨نهم ًىما

ضوؾىجها صون زلج، وهىا اظخمٗذ الىا٢ُٗت م٘ الغوماوؿُت ألو٫  ٍو

، ٞلً هجض مشل هظه الخالت ٖىض 
 
مغة في هو ؾغصي م٨ش٠ صاللُا

 (Meyerؤبغػ مً ٦خبىا ألا٢هىنت الىا٢ُٗت ؤمشا٫: )ماًغ( )

ض ٦ُللغ(   Theodor( و)جُىصوع قخىعم( )Gottfried Keller)و)ظىجٍٟغ

Storm   1) 

غة -0 ٤ الٖى  الٍُغ

 مً الخالت الٟغصًت بلى الخالت في   
 
هظا الىو هجض زغوظا

امتزط بالىا٢٘ وؤعاص ؤن ًهٟه للمخل٣ي  غاوي الجمُٗت، و٦إن ال

ُت ٖبر مكهٍض ونٟيب ي لىىاة مً اإلاجخم٘ وه دُاصًت ومىيٖى
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)ألاؾغة( الهاعبت، خالها خا٫ )ألاوالص( في ألا٢هىنت ألاولى، ول٨ً 

 منها ؤمام ؤٖحن ألاب وألام 
 
مإؾاتهم ؤ٦بر؛ ألن هظه ألاؾغة ج٣ٟض ٞغصا

ت التي ؤزا عث وألازىة ٖىض ٧ل خاظؼ، ٨ٞم حجم اإلاكاهض اإلادظٞو

غة التي ؾل٨تها )ألاؾغة( ٖاَٟت اإلاخل٣ي وؤزاعث زُاله؟  ٤ الٖى والٍُغ

اه٨ؿاعاتها وؤإلاها ال بض مً لخٓت َمإهِىت بٗشتها نىعة )الكُىر( ب٩ل 

ؤصخاب الجباه اإلاىحرة والىظىه الىياءة ًٖ ُبٗض، ول٨ً َبٗض 

غب، 
ُ
انُضام ألاؾغة بهم، جٟاظإوا بإن ؤًضحهم ملُست بالضماء ًٖ ٢

غة طاتها؛ وطل٪ ألن  ٤ الٖى مما ؤصزلهم في مخاهت، ؤنٗب مً الٍُغ

غة لها ب ٤ الٖى  ضاًت وجهاًت مدضصة، بِىما اإلاخاهت ٨ٖـ طل٪. الٍُغ

3-  
ُ
 مغآة

ت التي ؤعاص ال ب٢ىإ اإلاخل٣ي  غاوي هىا ا٦خملذ الهىعة اإلاإؾاٍو

بىا٢ُٗتها، ٞاألؾغة بٗض صزىلها )اإلاضًىت( التي جدىلذ بلى )مخاهت( 

 ،
 
( منهاعا

 
، ٠٣ً )ُمؼع٢ا

 
باليؿبت لهم، وظض عب ألاؾغة هٟؿه وخُضا

 ألصخاب ؤلاوؿاهُت ونىعجه هظه لم جازغ 
 
بإخض ولم ج٨ك٠ قِئا

)البكغ(، ٞالضماء ججغي صازل ٖغو٢ه بهٗىبت، ٠٣ً ؤمام ػظاط 

به، ًدمل وعصة في ًضه  ب ؤقٗت الكمـ ولم ٌؿخٖى مخ٨ؿغ اؾخٖى

)بقاعة ٖلى بغاءجه وؾلمُخه في زىعجه(، ًداو٫ ؤلامؿا٥ بها مغة ؤزغي 

تها وؤهمُتها بحن ول٨نها حؿ٣ِ مً ًضه وال جُُٗه؛ ألجها ٣ٞضث ظمالُ

وخاملها بدالت ؤ٢غب ما ج٩ىن  ،ال٣بىع، ٞاألمىاث لً ٌكٗغوا بها

  قىاهض لؤلمىاث، ٞما ظضوي الؼهىع ٖلى
 
ال٣بىع!، ُٞىٓغ بليها ٖاظؼا

ذ بغنانت مً ؤٖلى 
َ
باٚ ًُ ًٖ خملها وهٟض الٛباع ٖنها، ول٨ً 

(، ِٞؿ٣ِ ٢خُ
 
 صولُا

 
ا  مغ٦ٍؼ

 
 بل ٖلىا

 
اث )الٗلى لِـ م٩اهُا  الكٞغ

 
ال

 ًغوي الؼهغة بضماثه.    
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 ًٖ اإلاٟاع٢ت
 
 بدشا

( 
 
 (٢غاءة في زالزُت ٢هحرة ظضا

 

 زالزت أقمطت 

ــــ ـــ ـــ ــــ ــــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ  ــ

 الظل -5

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ــ ـــ  ـ

بإطوي هظه، ؾمٗذ خ٠ُٟ ؤ٢ضامه ٖلى الؿلم.. بُٗجي ؤها، عؤًذ ْله في الٛيهب ، 

 
 
ع ٖلى الجضعان شخىنا  مٗل٣ا بمؿماع بُٝغ ال٣مُو، ٖىض ٦مكت الىىع ًهّىِ

ن ًخىاعي .. البئر بالهمذ، وبالٓلمت ال ًلبض ؤمدض٢ت، جُل لخٛل٠ ٖم٤ 

 ًخالشخى.. .. ال شخي ....ء

ــــــ ـــ ـــ ــــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

 املىادًل البيؼ -0

ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــ ــــــــ ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ــ

مه ال٣مُو الظي نبٛه بزىحي بالضم ومؼ٢خه الخبِبت مً صبغ طاث قهىة و حكمَّ 

ٗه الهاعبىن   ٖلى ٢ٟا؛ ًٞغ
 
والضي وما ؤبهغ.. ال٣مُو الظي....... ؤبهَغ ٧ان وظها

 .. الٞخت .. 

ــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ  ـــ

www.jadidpdf.com



 

 
 105 

 الهاربىن  -3

ــــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــــ ــ ـــ ـــ  ـــ

جدذ الًباب الغناصخي، بوؿاب ظم٘ ٟٚحر ٖلى ؤزغ ظؿغ لم جضمغه جل٪ 

الخغب.. بدؿغاٍث مخ٣ُٗت، ٧اهىا ًىٟشىن الضم مً نضوعهم.. ٧ل واخض منهم 

ه ؤمام ٢ضمُه وب٣ٟا مً ٌؿحر ؤمامه.. ما ٧ان ؤخض ًدؿب ؤهه ًنهل  ًشبذ هاٍْغ

 مشل هظه ألاظؿاص.. طل٪ الظثب

 .. ؤها...

 الٓل -1

مً زال٫ عبِ الضاللت بمضلىلها ًخطر ؤن الؿاعص ٖباعة ًٖ  

 ٖىض شخهُت مسجىهت، خاولذ ؤن جىٓغ بل
 
ى م٩اجها اإلاجهى٫ لُال

نىث ؤ٢ضام عظل ما، وهظا اإلا٩ان ًًم بضازله مؿاظحن  ؾمإ

 
 
٠ُ مهّىع ًلخ٣ِ لهم نىعا مشله، ٞا٦دك٠ ؤن السجان ٢ام بخْى

 بُٛت جد٤ُ٣ ؤهضاٞ
 
م اإلاهىع بدىُٟظ ؤوامغ السجان مُٗىت، ٣ُٞى  ا

هم ظٗلهم  ججاه اإلاؿاظحن وهم مدض٢حن به، ل٨ً نمتهم هدُجت زٞى

ًخالقىن م٘ جالشخي يىء ال٩امحرا )الٟالف( بلى ظاهب الًىء 

 الخ٠ُٟ الظي عا٣ٞه.

ًدخىي هظا الىو ٖلى مٟاع٢ت الهىعة الباهىعامُت للخضر   

غخضر الغئٍت، خضر الؿم٘، خضر الخلهو، خضر الخه) زم  (ٍى

ما جلبض لخخدى٫ بٗض طل٪ ب٩امحرا الؿاعص للىٓغ مً ؤٖلى بلى ؤؾٟل، 

ٞبضؤ الؿغص بخ٣ضًم نىعة ونُٟت إلاؿاظحن جدذ ألاعى )بالٗغى( 

ُىجهم اإلادض٢ت وهم مهُٟحن ٖلى الجضعان، زم   مالمدهم ٖو
 
آزظا
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جدىلذ الهىعة مً ٞىهت البئر )مً ؤٖلى( بلى ألاؾٟل اإلاٛيهب 

 بالٓلمت. 

خطر  الىو ًدخىي    ٖلى مٟاع٢ت شخهُت اإلاهىع، ٍو
 
ؤًًا

 ٖىض الخٗم٤ بخدلُل ال
 
، تر٦ُب آلاحي )عؤًذ ْله في الٛيهبطل٪ ظلُا

 
 
بمؿماع بُٝغ ال٣مُو(، اإلاٗل٤ باإلاؿماع لِـ الٓل ٦ما  مٗل٣ا

بل هى الصخو اإلاهىع، وهىا نىعة ؾازغة ج٣ضمه  ًىهم الىو؛

 ٖنه
 
ما ت مىه وجغجضًه ٚع ا، ال٣مُو هى الظي ٦ةوؿان مالبؿه ٞاٚع

ًغجضي طل٪ الصخو، وهىا بقاعة ٖلى ٣ٞضان ؤلاوؿاهُت البضهُت، 

ت؟!  ٞما بال٪ باإلوؿاهُت اإلاٗىٍى

 اإلاىاصًل البٌُ -0

جغخا٫  ؾغصًتٖبر الخٗم٤ بؿُمُاثُت الىو ًخطر ؤجها  

٢مٍُو ما، ًمخل٨ه الؿاعص، نبٛه ؤزىة الؿاعص بالضم، ومؼ٢خه 

حكممه والضه ولم ًبهغ، ٧ان في بكهىة، و  هخحكمم خحنمدبىبخه 

ٗها اإلاخٓاهغون   ؤبٌُ اللىن، ل٨ً ٢ٟاه الٞخت ًٞغ
 
الخ٣ُ٣ت وظها

ليها قٗاعاتهم، و٢ض ٩ًىن هظا ال٣مُو ٖالم الاؾدؿالم والخىٕى  تٖو

 بٗض هغوبهم.

هظا الىو اإلا٨ش٠ ًدخىي ٖلى ٦م هاثل مً اإلاٟاع٢اث  

م٨ً بًجاػ بًٗها: مٟاع٢ت الخىام، مٟاع٢ت الخضر، مٟاع٢ت  ٍو

 اإلاكهض الٛاثب، مٟاع٢ت ال٣ٟلت. 

ؤما مٟاع٢ت الخىام، جخمشل في جىام الىو م٘ ٢هت ؾُضها  

زىجه الظًً نبٛىا بًىؾ٠ ٖلُه الؿالم و٢مُهه، بضاًت م٘ 
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 ،
 
 خ٣ُ٣ُا

 
٢مُهه بضم ٧اطب، ول٨ً في هظا الىو )الجضًض( ٧ان صما

ؼ مهغ ًٖ ظؿض ًىؾ٠ ٖلُه  وال٣مُو مؼ٢خه ػلُست ػوظت ٍٖؼ

ؿالم طاث قهىة، بِىما اإلادبىبت مؼ٢خه صون ؤن ٩ًىن ٖلى ظؿض ال

ناخبه، وهىا ًم٨ً بياٞت مٟاع٢ت الخضر ألانلي للخضر الجضًض، 

و٦ظل٪ الازخالٝ م٘ هدُجت قم ؾُضها ٣ٌٗىب ل٣مُو ابىه ُمٟاِع٢ت 

 لىدُجت قم والض الؿاعص لل٣مُو؛ ٞهى لم ًبهغ. 

الخظٝ بٗض  ؤما مٟاع٢ت اإلاكهض الٛاثب، ؤبغػتها ٖالمت 

ًٗه هىا  )ال٣مُو الظي...(، ٞإي مكهض ًم٨ً ؤن ًخسُله ال٣اعت ٍو

 لؤلخضار واإلاًمىن والخاجمت، وهىا ًم٨ً ؤلاقاصة 
 
ؾ٩ُىن مٟاع٢ا

بمضي بغاٖت خمض الخاجي بمداولت مدا٧اة زُا٫ ال٣اعت وبقغا٦ه في 

 . وبُاياجه ملئ ًٞاءاث الىو

ٞجغث الىو ومٟاع٢ت ال٣ٟلت هي اإلاٟاع٢ت ال٨بري التي  

بإ٦مله وباٚخذ ال٣اعت بمٟاظإة وصهكت، خحن ا٦دك٠ ؤن طل٪ 

ً الهاع  بحن، ؤو ال٣مُو ٖباعة ًٖ الٞخت م٣لىبت لبٌٗ اإلاخٓاهٍغ

.
 
  ٖالماث اؾدؿالمهم ؤنال

وبطا ؤزظها الىو ٧ىخضة واخضة، مً هاخُت الخُاب 

واإلاٗجى واإلا٣هضًت، هجضه ٣ًضم عؾالت بإؾلىب ؾازغ مالم في آن 

٩ل مً ال٣مُو وألازىة، واإلادبىبت، وألاب، والهاعبىن، واخض، ٞ

لُش بالضماء، واإلااامغاث، عمىػ جستز٫ وا٢٘ ٖغبي مالم م ،والالٞخت

، والطخاًا موقهىاته مزل٠ مهالخهمٗٓم اإلاخىٟظًً وؾعي 

 جستزلها ألاها الؿاعصة، والهاعبىن. 
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 الهاعبىن  -3

ٖباعة  ومً زال٫ عئٍت ه٣ضع ٖلمُتها ًخطر مً الىو ؤهه 

ًٖ ٢هت اظخمإ ظم٘ ٟٚحر بٗض اهتهاء جل٪ الخغب بال٣غب مً ظؿغ 

 مً شخيء 
 
ا وخُض لم ًُله هاعها، و٧ل منهم مبهغ في م٩ان مدضص زٞى

ه٠ الؿاعص هٟؿه بنهاًت الىو ؤهه طثب.  ، ٍو
 
 ما، وخالتهم ؾِئت ظضا

ًدخىي الىو ٖلى مٟاع٢ت الؿلى٥ الخغ٧ي، ولخىيُذ طل٪  

ؤن هظا الجم٘ هم ؤولئ٪  -لىهلت–ال٣اعت ؤ٦ثر ٢ض جباصع لظهً 

اإلاىاَىىن الىاظىن مً الخغب، ول٨ً هظا ٚحر صخُذ؛ بل هم 

الجىىص اإلاىخهغون بها، وججلذ اإلاٟاع٢ت بؿلى٥ اإلاىخهغ خحن ًيؿاب 

ُىهه م٨ؿىعة في ألاعى  بمكُه ٧اإلااء اإلادهىع بسِ ؾحر مٗحن، ٖو

 ٦ظل٪. وب٣ٟا مً ؤمامه، وخالتهم الجؿضًت والىٟؿُت مغه٣ت 

والظي ؤ٦ض مٟاع٢ت الؿلى٥ الخغ٧ي مٟاع٢ت ال٣ٟلت التي ٢ا٫  

ٞيها الؿاعص: )ما ٧ان ؤخض ًدؿب ؤهه ًنهل مشل هظه ألاظؿاص.. طل٪ 

 ،ً الظثب .. ؤها...(، ًٞمحر )هظه( ٌٗىص ٖلى ؤظؿاص الجىىص اإلاىخهٍغ

ملُت النهل ٧اهذ  وؤؾىض بلُه الٟٗل )ًنهل( الظي ٢ام به الؿاعص، ٖو

غ  تهم ؤمام ال٣اعت والدكهحر بهم، في جهٍى طختهم وحٍٗغ هم وونٟهم ٞو

اعهم.  الهاعبىن في هظا الىو هم ال٣خلت زاعظىن بسؼحهم ٖو

و٦ما اٖخضث ٖلى صعاؾت الشالزُت ال٣ههُت البىلُٟىهُت  

ي 
ّ
 لٗغابها ومبضٖها الض٦خىع خمض الخاجي، ًدخم ٖل

 
ال٣هحرة ظضا

م٨مل لآلزغ، وؤعي ؤن هظه الغبِ بُنها؛ ٞهي وخضة واخضة، و٧لٌّ منها 

الشالزُت جمحزث ًٖ ٚحرها ألجها اخخىث ٖلى مٟاع٢ت في بىائها ال٨لي؛ 

 
 
ٞهي بضؤث بدؿلؿل لم ًخى٢٘ جهاًخه ال٣اعت بهظا الك٩ل، زهىنا
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ت   ما ج٩ىن النهاًت مإؾاٍو
 
اإلاخاب٘ ل٨خاباث الض٦خىع خمض، ٞضاثما

.
 
 ومدؼهت ظضا

 صازل ال٣هت ألاولى بضؤث مً لخٓت جإػم ٦بح  
 
رة ظضا

٨ؿذ مضي ؾُُغ  وهُمىت السجان  ةالسجً جدذ ألاعى، ٖو

وظىىصه، مما ظٗل الًٟٗاء ال ْال٫ لهم في ٚيهب الٓلمت، وال٣هت 

الشاهُت مغخلت هًا٫ السجحن )ألاها الؿاعصة( يض الجىىص، ومسر 

 
 
ٗذ مغاعا الضماء ب٣مُو الخب والؿتر والٟٗت، واإلاىاصًل البًُاء ٞع

 
 
 اٖالها

 
الؾدؿالمهم، بِىما ال٣هت الشالشت ٢ضمذ لىا نىعة  وج٨غاعا

اعهم، هظه الشالزُت جدمل مً  هغوب الجىىص وزغوظهم بسؼحهم ٖو

 ما.  الاهخهاع ألامل ؤ٦ثر مً ألالم، وتهظي بلظة 
 
 ًىما
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 انذساوَش سؤَح جذَذج

 فٍ يجال انُشش وانتشجًح

 

 

 

 

www.darawesh.com 

daraldarawesh@gmail.com 

https://www.facebook.com/Daraweshplovdiv#/ 
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